รายงานประจำปี
หอศิลปวัฒนธรรม
แห่งกรุงเทพมหานคร
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วิสัยทัศน์

Vision

พันธกิจ

Mission

เป้าหมาย

Objectives

“เป็นหอศิลปวัฒนธรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย
ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
1. รณรงค์ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะและสนับสนุนกระบวนการ	
สร้างการศึกษา การสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน
2. สนับสนุนกระบวนการสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อให้เกิดภูมิปัญญา		
ใหม่
3. สร้างคุณค่า แรงดลบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน
และชุมชน เพื่อความสมดุลในการพัฒนาสังคม
4. สรรหาแนวทางและหลักการการปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนและชุมชน
มีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปวัฒนธรรม

1. รองรับและประสานงาน ให้การศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ชุมชน
และประชาชน
2. ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมโดยมองประสบการณ์และทุนเดิมของ
ประชาชนเป็นหลัก จากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย องค์ความรู้หลากหลาย จนถึงศิลปวัฒนธรรมในลีลาชีวิต
ของคนปัจจุบันที่สัมผัสได้จากดนตรี ภาพยนตร์ แฟชั่น วรรณกรรม
และการออกแบบ เป็นต้น
3. สร้างเครือข่ายและระดมทรัพยากรในการดำเนินงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและเป็นองค์กรส่งเสริม สร้างโอกาส ประสานการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรส่วนท้องถิ่น
4. สร้างและพัฒนาสถาบัน บุคลากร สถานที่และครุภัณฑ์
ที่มีมาตรฐานสากล
5. เป็นองค์กรนำเสนอและบริหารจัดการ การแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
6. เสริมสร้างศักดิ์ศรีแก่กรุงเทพฯ เพื่อความเป็นมหานครแห่ง
ศิลปวัฒนธรรมระดับโลก

“BACC visualizes itself as a centre of cultural diversity for
sustainable social development.”
1. To promote arts and culture within the local community
as well as encourage arts and cultural
dialogue between the artists and the general public.
2. To encourage the exchange of new ideas and knowledge.
3. To inspire and foster a sense of inspiration for the arts
among the general public.
4. To put in place a framework which has, at its centre,
a focus on giving the general public a natural home in
which to express itself.
1. To organise art and cultural educational programmes for
the local community and the general public.
2. To provide a range of art and cultural activities from
traditional to contemporary across the arts.
3. To build up an art and cultural network as well as act as
a supporting organisation to liaise with government, local 	
administrative organisations and the private sector.
4. To become an internationally renowned organisation.
5. To provide art and cultural management and consultancy
for both local and international organisations.
6. To be a leading beacon of Bangkok’s art and culture
globally.
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page 2: นิทรรศการ สนามตรึก: หวง หย่ง ผิง และสาครินทร์ เครืออ่อน
Imply Reply: Huang Yong Ping and Sakarin Krue-On exhibition
page 3: ใกล้ไกลสัมพัทธ์-ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์
PROXIMITY-Part II, an art exhibition of distance and relativity
page 4: นิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4: สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย
The 4th White Elephant Art Award Exhibition: Our Beloved Princess
page 5: อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558
Happiness that Long Life Brings Photography Exhibition 2015
by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
page 5: การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4
The 4th Bangkok Triennale International Print and Drawing Exhibition
page 6: Si Ti Kay โดย Effendy (Singapore) ส่วนหนึ่งของเทศกาลศิลปะการแสดง 2558
Si Ti Kay by Effendy (Singapore) as part of Performative Art Festival 2015
page 7: (right) Break to Make โดย จอร์เจีย โวลเป้ นิทรรศการประชิด-แปลกหน้า
‘Encounter with Strangers’ นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา
Break to Make, an exhibition by Giorgia Volpe as part of Encounter with
Strangers: An Exhibition of Quebec Artists in Residence
page 8: เด็กศิลป์ @bacc ตอน “Wonderful Journey: ท่องโลกศิลปะ” - กิจกรรมวันเด็ก
Dek-Art @bacc “Wonderful Journey” - Children Day
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อศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่
แห่งความภาคภูมิใจของผู้รักศิลปะ เราผ่านการรณรงค์
ร่วมแรงร่วมใจของเครือข่ายศิลปิน และคนรักศิลปะ ตั้งแต่ปี
2540 จนได้เปิดบริการสู่สาธารณะ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551
และมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2552
อาคารอันงดงาม ณ สี่แยกปทุมวันแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจและความคิด
สร้างสรรค์ เราอยู่ในความดูแลขององค์กรอิสระอย่างมูลนิธิ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ด้วยการจัดตั้งและ
สนับสนุนหลักจากกรุงเทพมหานคร
Bangkok Art and Culture Centre is truly the place for
art lovers. Our establishment came from the devotion
of the network of artists who had patiently proposed this
project forward since 1997 until it was finally approved
and opened on 29 July 2008 and officially opened on
19 August 2009. This beautiful monumental building at
the Pathumwan junction is a learning centre for modern
and contemporary art as well as a place of sparking
inspirational creativity. The centre is now under the
supervision of Bangkok Art and Culture Centre Foundation
with establishment and tremendous support by Bangkok
Metropolitan Administration.
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Chairman’s Talk

    หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติในช่วงปีที่ผ่านมา

Apirak

012

Kosayodhin

อภิรักษ์ โกษะโยธิน

Apirak Kosayodhin

ปี 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
ซึ่งรวมทั้งการเริ่มต้นสู่ประชาคมอาเซียน ขณะที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (หอศิลปกรุงเทพฯ) มีบทบาทที่
เด่นชัดในฐานะพื้นที่ของการสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรม ภาคเอกชน และประชาชนในการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม รวมทั้งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนกิจกรรมศิลป
วัฒนธรรมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับอาเซียน
และนานาชาติ
หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมของชาติในช่วงปีที่ผ่านมา
เครือข่ายศิลปิน สถาบันการศึกษาต่างๆ และประชาชนยังคง
สนับสนุนและมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
และที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือ การได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน
ขณะที่การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในระดับ
อาเซียนและสากลก็ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปีก่อนๆ ด้วยการ
สนับสนุนศิลปินไทยไปแสดงงานในประเทศในกลุ่มอาเซียนและ
นอกภูมิภาค ซึ่งโครงการส่วนหนึ่งเป็นความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐอย่างกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้ เป็นที่ชัดเจนว่า
หอศิลปกรุงเทพฯ ได้กลายเป็นจุดหมายด้านการท่องเที่ยวอีก
แห่งหนึ่งของชาวต่างชาติ ซึ่งทำให้จำนวนผู้เยี่ยมชมในปีที่ผ่าน
มาเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน
การมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ มีความสำคัญอย่างยิ่ง
เพราะการมีส่วนร่วมเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งหอศิลปกรุงเทพฯ แห่งนี้ และเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรม หอศิลปกรุงเทพฯ จะยังคงให้ความสำคัญในเรื่องนี้
ต่อไป พร้อมๆ กับการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม ซึ่งรวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนกิจกรรมในระดับอาเซียนให้เกิดขึ้นเป็นประจำ
ทุกปี การให้รางวัลสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ การต่อยอดความคิด
สร้างสรรค์จากศิลปะไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ และการ
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในสถาบันการศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้
ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการกล่อมเกลาจิตใจ
สร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาคนรุ่นใหม่
อย่างมีคุณภาพ
การเติบโตของหอศิลปกรุงเทพฯ ในปีที่ 7 เกิดขึ้นได้ด้วย
การสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร เครือข่ายศิลปิน สถาบันการศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรต่างประเทศ
และองค์กรภาคเอกชน ผมขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน  
ที่ให้การสนับสนุนงานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุน
และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายคือการร่วมกันพัฒนาประเทศไทย
สร้างคนคุณภาพ สร้างสรรค์สังคม และสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างสร้างสรรค์และก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

2015 was a year of change for Thailand in many waysincluding the first step of our integration into the ASEAN
Community. The Bangkok Art and Culture Centre, or BACC,
continued to perform in its role as a space for artistic and cultural
participation for organisations within its network, the private
sector and the general public, ultimately fostering artistic and
cultural connections and exchanges on local, national, regional
and global levels.
Throughout the past year, the BACC served as a space for the
exchange of opinions with the ultimate goal of driving Thailand’s
artistic and cultural advancement. Artists’ networks, academic
institutes, and the general public continue to lend support and
take part in various artistic and cultural activities at the BACC.
Private sector support in particular has increased, while efforts in
artistic and cultural exchanges and connections on regional and
global levels continued unabated with the sponsorship of Thai
artists exhibiting outside the country-many of which took place in
collaborations with state agencies such as the Ministry of Culture.
Furthermore, it is clear that the BACC is now regarded as a
tourist destination for foreign visitors, resulting in higher visitor
numbers than the previous year.
The participation of various networks in these activities is
a very important factor as participation represents the very
foundation of the BACC and the heart of artistic and cultural
growth. The BACC will continue to focus on this key element
while also upholding its creative efforts-including the exchange
of activities among ASEAN nations-on an annual basis. Activities
such as awards for young artists, the development of artistic
creations into economic positivity, and encouragement for
students to develop themselves at the BACC all have their parts
to play in forging a creative mindset and igniting inspiration and
creativity among our talented youth.
The BACC’s progress in its seventh year of operation was
made possible with support from the Bangkok Metropolitan
Administration, various artists’ networks, academic institutes,
the general public, state agencies, international organisations
and the private sector. I would like to offer my gratitude to all
our supporters for your ceaseless work in driving artistic and
cultural development. Such support and participation will drive
Thailand forward through the creation of quality talent, good
society and an economy that prospers through creativity.

ประธานกรรมการ
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Chairman, Board of Directors
Bangkok Art and Culture Centre Foundation

013

Executive Committee’s Talk
ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต

ประธานกรรมการบริหาร
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ปี 2558 เป็นปีที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีการเปลี่ยนผ่าน  
คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารของหอศิลปกรุงเทพฯ ชุดใหม่   
และได้ปรับการบริหารจัดการโดยให้ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรสร้างสรรค์การทำงานเพื่อ
ไปสู่เป้าหมายและบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น การสร้างให้หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นแหล่งการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมแก่สังคม ได้พัฒนาเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้เรื่องศิลปะกับสังคม  
บูรณาการการจัดนิทรรศการกับกิจกรรมการศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ชม   
ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจที่หลากหลาย มีการจัดกิจกรรมแก่นักเรียนและครูใน
โรงเรียนต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ให้เด็ก ไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทาน งานวันเด็ก และการจัดบรรยาย อบรม
ในหลากหลายรูปแบบและเนื้อหาเพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้แก่
ประชาชนในหลากหลายกลุ่มความสนใจ
ในด้านของการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์แก่นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ทำงานร่วมกับเครือข่ายที่หลากหลายเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ให้สื่อ
ศิลปะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ทัศนศิลป์ วรรณกรรม งานออกแบบ ภาพยนตร์ ละคร
ดนตรี และยังส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานข้ามสื่อ
ในหลากหลายกิจกรรมที่จัดขึ้น 
ด้านการสร้างองค์ความรู้ที่สืบทอดคุณค่าทางภูมิปัญญาจากอดีตสู่ปัจจุบัน 
หอศิลปกรุงเทพฯ ได้จัดนิทรรศการผลงานศิลปินอาวุโสอย่างต่อเนื่องมาทุกปีและ
พัฒนาให้เกิดเป็นชุดนิทรรศการ The Master series ที่มีการคัดสรร การทำวิจัย
ผลงานของศิลปินไทยที่มีคุณค่าจัดเป็นนิทรรศการที่มาตรฐานสูง สร้างสื่อประกอบ
นิทรรศการและกิจกรรมการเรียนรู้ในหลายรูปแบบเพื่อเป็นเสมือนสะพานเชื่อมให้    
ผู้สนใจศิลปะได้เข้าใจถึงความเชื่อมโยงระหว่างศิลปวัฒนธรรมไทยที่มีมาแต่เดิมสู่
ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งเป็นการเชิดชูศิลปินที่มีคุณค่าของไทยด้วยการนำเสนอ
องค์ความรู้ที่มีค่าของท่านควบคู่ไปกับการจัดแสดงผลงาน
นอกจากนี้ เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ชมได้มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปะชิ้นสำคัญๆ 
ในประวัติศาสตร์ หอศิลปกรุงเทพฯ ได้ขยายความร่วมมือที่จะนำเอาผลงานศิลปะ
ที่ทรงคุณค่าของนักสะสมงานศิลปะ มาจัดเป็นนิทรรศการครอสโอเวอร์: ศิลปะ & 
นักสะสม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ จะได้ขยายเครือข่ายและจะพัฒนา
ไปสู่เครือข่ายนักสะสมในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป
ทั้งนี้ ความสำเร็จในการทำงานของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่มุ่งหวังจะเป็นองค์กรที่
สร้างประโยชน์และคุณค่าแก่สังคมจะไม่สามารถดำเนินการอย่างสำเร็จลุล่วงได้หาก
ขาดการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ผมใคร่ขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ริเริ่ม สร้าง 
และสนับสนุนพื้นที่แห่งการเรียนรู้แห่งนี้แก่ประชาชน ขอบคุณผู้ร่วมสนับสนุน
ทุกท่านทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่ายต่างๆ ที่ร่วมกันพัฒนาให้เกิด
กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่สร้างการเรียนรู้ให้แก่สาธารณชน 
และขอขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสนับสนุน
หอศิลปกรุงเทพฯ ด้วยดีตลอดมา ซึ่งหอศิลปกรุงเทพฯ จะนำพลัง
การสนับสนุนนี้พัฒนาให้เกิดเนื้อหาและกิจกรรมที่มีค่าแก่สังคมอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป
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      ได้ปรับการบริหาร
จัดการโดยให้ฝ่ายต่างๆ
ขององค์กรสร้างสรรค์การ
ทำงานเพื่อไปสู่เป้าหมาย
และบูรณาการการทำงาน
ร่วมกัน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
อย่างแท้จริง

Asst.Prof.Sansern Milindasuta
Chairman, Executive Committee
Bangkok Art and Culture Centre

2015 was a year in which the Bangkok Art and Culture Centre underwent a transition in
management with new foundation’s board of directors as well as executive committees. Its many
departments have made adjustments in order to better work as one towards a common goal for
the good of society. For instance, the BACC developed itself as a centre of artistic and cultural
learning by developing its content base with the general public in mind and integrating said
content with exhibitions and educational activities, which are designed to provide knowledge to
audiences of varying backgrounds. Further activities were held for students and teachers in
Bangkok-including those conceived to spark imagination and creativity among young children.
With activities such as storytelling sessions, Children’s Day event, and various academic courses,
the BACC is able to fulfill the public’s desire to learn across a broad spectrum of interests.

Asst.Prof.Sansern

Milindasuta

To promote ingenuity among young creators, the BACC worked with its various networks to
create creative spaces for many art forms-including visual arts, literature, design, cinema, drama
and music. Further efforts were carried out to encourage exchanges between and combinations
of different art forms.
As part of its mission to create a long-lasting knowledge base that covers valuable wisdom
from past to present, the BACC organised exhibitions featuring senior artists every year. This
culminated in the creation of the “Master Series” exhibitions, which feature selected works and
analyses of high-caliber Thai artists-complete with materials and activities that allow art
enthusiasts to better understand the connections that exist between traditional and contemporary
art and culture in Thailand. In effect, these exhibitions pay tribute to Thailand’s top artists by
presenting their heritage of expertise as well as body of work.
To offer audiences a chance to enjoy historically important works of art, the BACC expanded
the scope of its partnerships to put valuable works owned by private art collectors on display in
special “Crossover : the Unveiled Collection” exhibition. This concept represents the first step for
the BACC to expand its network of art collectors in order to achieve regional outreach across
Southeast Asia.
The BACC’s successful contributions to society would not have been possible without the
support of all stakeholders. I hereby thank the Bangkok Metropolitan Administration for creating
this place of learning for the people, private-and public-sector sponsors as well as various partner
networks for creating artistic and cultural activities that foster public learning and the general
public for their generous support for our activities. The BACC will strive to turn your support into
more content and activities that contribute even more to society in the years to come.
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การดำเนินงานของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(หอศิลปกรุงเทพฯ) ในรอบปี พ.ศ. 2558 โดยการขับเคลื่อนของกรรมการ
มูลนิธิฯ กรรมการบริหารฯ สำนักงานหอศิลปกรุงเทพฯ และสำนักงาน
มูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ได้ผสานบทบาทและหน้าที่ในหลายด้านได้อย่าง
ครบถ้วนและชัดเจนมากขึ้น โดยการผลักดันให้หอศิลปกรุงเทพฯ
เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้สำคัญของเมืองในเรื่องศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่
และร่วมสมัย ผ่านการจัดนิทรรศการ กิจกรรมศิลปะ และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ระหว่างศิลปิน บุคลากรด้านการ
จัดการศิลปะ และประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เป็นพื้นที่ให้องค์กรหลากหลาย ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม แต่มีโครงการที่มีประเด็นขับเคลื่อนทางศิลปะ
สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ เพศสภาพ ฯลฯ ได้มีโอกาสนำเสนอกิจกรรม
การสื่อสารกับสังคมในวงกว้าง เพื่อสร้างความเข้าใจ เรียนรู้ในเรื่องราว
ปรากฏการณ์ และมิติทางสังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลาย รวมทั้ง
กระตุ้นให้เกิดการร่วมคิดและพัฒนา เพื่อการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม
อย่างสันติและสร้างสรรค์ การเปิดพื้นที่ในลักษณะนี้ ส่งผลให้เกิดการ
ปะทะสังสรรค์ทางความรู้ ความคิด และจินตนาการของบุคคล และ
องค์กรจากหลากหลายวงการ หลอมรวมภูมิความรู้และประสบการณ์
เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมและความคิดสร้างสรรค์ ขนาดใหญ่ทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ที่ใช้กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรม
เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนสังคม เพื่อการเปลี่ยนแปลงในทาง
สร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืน
อีกบทบาทสำคัญของหอศิลปกรุงเทพฯ ที่ขาดมิได้คือการสนับสนุน
และส่งเสริมให้เกิดการกระบวนการสร้างสรรค์ใหม่ๆ จากรากฐาน
ภูมิปัญญาเดิม ต่อยอดและรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ ในหมู่ศิลปิน
หลากหลายสาขา นักออกแบบ รวมไปถึงบุคลากรทำงานด้านการ
จัดการศิลปะและวัฒนธรรม
บทบาทและหน้าที่ดังกล่าวเหล่านี้ สะท้อนอยู่ในกิจกรรมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ ตลอดทั้งปี พ.ศ. 2558 ภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์หลัก ที่เอื้อให้การขับเคลื่อนบทบาทข้างต้นเป็นไปได้อย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาองคาพยพด้านศิลปะสู่สากล
ตลอดทั้งปีมีโครงการความร่วมมือกับองค์กรนานาชาติที่สำคัญ
หลายส่วน ที่เป็นความร่วมมือกับฝ่ายนิทรรศการ และฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย ของหอศิลปกรุงเทพฯ อาทิ
นิทรรศการใกล้ไกลสัมพัทธ์ ร่วมกับ inSPIRACJE International
Visual Art Festival “13 Muz” ประเทศโปแลนด์ ซึ่งเป็นการวางแผน
นิทรรศการร่วมกันโดยภัณฑารักษ์ของทั้งสองสถาบัน และหมุนเวียนไป
แสดงทั้งสองประเทศ
นิทรรศการสนามตรึก (Imply Reply) ซึ่งเป็นการแสดงงานร่วมกัน
ของศิลปินไทย สาครินทร์ เครืออ่อน และศิลปินจีน หวง หย่ง ผิง โดย
การสนับสนุนของหลายพิพิธภัณฑ์ทั้งไทย จีน และฝรั่งเศส ในการนำ
งานของศิลปินมาจัดแสดง เปิดโอกาสให้บุคลากรของหอศิลปกรุงเทพฯ
ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนระบบการจัดนิทรรศการ ที่เป็นที่ปฎิบัติใน
ระดับมาตรฐานสากล
นิทรรศการ มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน (Concept Context
Contestation) นิทรรศการระดับภูมิภาคที่สะท้อนปรากฏการณ์ทาง
สังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เคยริเริ่มและจัดที่หอศิลปกรุงเทพฯ
เมื่อปี 2556-2557 ก็ได้สัญจรไปจัดแสดงที่สถาบันวัฒนธรรมเยอรมัน
ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ความเข้าใจกันในเชิงลึกมากขึ้น และเป็นการขยายเครือข่ายทางด้าน
วัฒนธรรมในระดับภูมิภาคได้อย่างชัดเจนขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะสัญจรต่อ
ไปยังเมืองอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี พ.ศ. 2559
อีกโครงการสำคัญระดับนานาชาติ ที่เป็นโครงการใหม่ที่หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมจัดกับโฟโต้บางกอก และมีแผนงานที่จะจัดต่อเนื่องทุก  
3 ปี คือ Photo Bangkok Festival 2015 เป็นโครงการนิทรรศการ
ภาพถ่าย สัมมนา และเวิร์คช้อป ที่กระจายไปยังหอศิลป์ และแกลเลอรี่
ต่างๆ ในกรุงเทพฯ โดยมีนิทรรศการหลัก PAUSE ที่สะท้อนภาพถ่าย
ร่วมสมัยโดยศิลปินในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่หอศิลปกรุงเทพฯ
การแลกเปลี่ยนสำคัญอีกโครงการคือ โครงการแลกเปลี่ยนศิลปิน
ระหว่างประเทศไทย และแคนาดา ผ่านการริเริ่มและดำเนินการโดย
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย ได้เชิญ 10 ศิลปินแคนาดามาพำนักที่ประเทศไทย
กว่า 2 สัปดาห์ และได้จัดแสดงนิทรรศการ ประชิด - แปลกหน้า
Encounter with Strangers เป็นเวลากว่า 1 เดือน โดยในปีถัดไป
(2559) ศิลปินไทย 10 คน ก็จะเดินทางไปพำนักและแสดงงานที่เมือง
ควิเบก ประเทศคานาดา โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหอศิลปกรุงเทพฯ และเครือข่ายศิลปะและหอศิลป เมืองควิเบค รวมทั้ง
Quebec City Art Council และ Ministry of Culture Quebec
Province
โครงการให้ทุนศิลปินรุ่นใหม่ในภูมิภาคเอเชีย Han Nefkens
Foundation-BACC Award for Contemporary Art ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ ประเทศสเปน และหอศิลปกรุงเทพฯ
ยังคงมีต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 โดยในปีนี้ผู้ได้รับรางวัลคือ ศิลปินจาก
ประเทศอินเดีย อานูป แมทธิว โทมัส ซึ่งได้มาพำนัก ทำงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนศิลปะในกรุงเทพฯ กว่า 2 เดือน โดยจะจัดนิทรรศการ
ซึ่งเป็นผลจากการพำนัก ในเดือนมกราคม 2559 ที่หอศิลปกรุงเทพฯ
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และที่หอศิลปในเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปนต่อไป
หอศิลปกรุงเทพฯ ยังได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 4 กรณีศึกษาของ
หลักสูตร Managing the Arts: Marketing for Cultural
Organisations (MOOC) ซึ่งเป็นหลักสูตรออนไลน์สามเดือนที่เป็น
โครงการร่วมระหว่าง Goethe Institut Berlin และ Leuphana
Digital School, Luneburg, Germany

PTT Comic Contest ครั้งที่ 5, SACICT Craft Trend Book and
Tread Talk, นิทรรศการโครงการอุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและ
สันติภาพพิพิธภัณฑ์แม่, นิทรรศการธรรมชาติสนทนา โดยครองศักดิ์
จุฬามรกต, เทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ เหล่านี้เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้เปิดพื้นที่ให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ ได้นำเสนอ
ผลงานศิลปนิพนธ์ โครงการศิลปะ และสื่อต่างๆ รวมทั้งยังมี
นิทรรศการในลักษณะการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยใน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ยอมรับความ
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น นิทรรศการ Hearts to Nepal โดยกลุ่มช่างภาพ
แตกต่างทางการแสดงออก และความเข้าใจซึ่งกันและกันในสังคม
อิสระเพื่อผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวในประเทศเนปาล
เป็นนโยบายของหอศิลปกรุงเทพฯ มาตลอดในการเปิดพื้นที่ให้
ส่วนกิจกรรมหลักประจำปีที่ริเริ่มและบริหารโดยฝ่ายกิจกรรมหน่วยงาน กลุ่มบุคคล หรือบุคคลต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้นำ
เครือข่ายและฝ่ายกิจกรรมศิลปะ ยังคงนำเสนอความหลากหลาย
เสนอโครงการหรือนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม ทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร
สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ที่สะท้อนความหลากหลายของการอยู่ร่วมกัน Cinema Diverse โดยผู้กำกับชั้นแนวหน้าของไทยคัดสรรภาพยนตร์
ของคนต่างกลุ่ม ต่างความเชื่อ เชื้อชาติ และวิถีปฎิบัติ หรือประเด็นที่ จากประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา อินเดีย ฟิลิปปินส์
ต้องการการมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงของผู้คนในสังคม เพื่อให้เกิด เกาหลีใต้ และชิลี ที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไป,  
การวิวัฒน์ของสังคมที่หลากหลาย และลุ่มลึกในความเข้าใจตัวเองและ กิจกรรมดนตรี Bangkok Music Forum ที่นำเสนอดนตรีและผลงาน
ผู้อื่น อันนำไปสู่สังคมที่พร้อมยอมรับในการอยู่ร่วมกันของความต่าง
ของบุคลากรทางดนตรีที่สำคัญ หาชมได้ยาก และมีความหลากหลาย
มีการสร้างสรรค์ทีมีพลวัตสูงและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยพื้นที่หลัก ทางรูปแบบและแนวทางดนตรี กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการ
ในการนำเสนอกิจกรรมโดยหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้อยู่บริเวณตั้งแต่โถง แลกเปลี่ยนทัศนะต่างๆ กับศิลปินอีกด้วย, เทศกาลศิลปะแสดงสด
ชั้น L ถึงชั้น 5 ภายใต้การดูแลของฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
ASIATOPIA โดยศิลปิน performance ร่วมสมัยจากทั่วเอเชีย,  
กิจกรรมสำคัญ อาทิ โครงการศิลปะชุมชนแม่น้ำโขง ครั้งที่ 5,
มหกรรมการเต้นนานาชาติ ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนศิลปะ สถาบัน Dance
นิทรรศการและเสวนา ปากบารา Paradiso อันดามันสวรรค์ทะเลใต้, Centre และสถานทููตต่างๆ, เทศกาลศิลปะการแสดง (Performative
นิทรรศการสัญจร คำถามจากริมน้ำ 14 กม., กิจกรรมศิลปินร่วมใจ
Art Festival 2015, PAF) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานการแสดง
ต้านภัยคอร์รัปชั่น, นิทรรศการ Darkside of the City ด้านมืดของ
ละคร การแสดงสด จากหลากหลายที่มาทั้งในประเทศไทย และ
เมือง, การรณรงค์โครงการมักกะสัน สวนสร้างสรรค์, นิทรรศการ
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้สลับสับเปลี่ยนมานำเสนอผลงานตลอด
ฝากไทย ถอดรหัสเสน่ห์ของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว, นิทรรศการ
3 สัปดาห์ช่วงปลายปี และนิทรรศการ 18 งานในพื้นที่ People’s
สะพานมหาดไทยอุทิศ การอนุรักษ์ประติมากรรมและลายปูนปั้นประดับ Gallery ที่ชั้น 2 ของหอศิลปกรุงเทพฯ สนับสนุนให้ศิลปินทั่วไปส่ง
สะพานในกรุงเทพมหานคร, เทศกาลภาพยนตร์จากประเทศต่างๆ เช่น โครงการนิทรรศการเข้ามาจัดแสดงโดยมิได้คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งแต่ละ
สัปดาห์ภาพยนตร์โปรตุเกส, Italian Festival in Thailand 2015,
นิทรรศการ มีทั้งความหลากหลายในแง่เนื้อหาและเทคนิคเป็นอย่างมาก
เทศกาลภาพยนตร์สารคดีนานาชาติ ศาลายา ครั้งที่ 5, การประชุม
สัมนาศากยธิดาไทย, การประชุม One Young World โดย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปลูกฝังการเรียนรู้ศิลปะสู่สังคม เพื่อกระตุ้นความคิด
กรุงเทพมหานคร, กิจกรรมบรรยายและการแสดงดนตรีกู่เจิ้ง,
การตั้งคำถาม
นิทรรศการภาพถ่าย เมียนมาร์ เพื่อนเรา, นิทรรศการภาพถ่าย Faces
จากการที่หอศิลปกรุงเทพฯ ได้เริ่มจัดตั้งฝ่ายการศึกษาขึ้นในปี
of BRIC ของกลุ่มประเทศ BRICS, นิทรรศการ German Photo Book 2557 ตลอดทั้งปี 2558 ก็ได้ริเริ่มกิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้เรื่อง
Award, นิทรรศการจิตรกรรมโดยศิลปินตุรกี Devrim Erbil: Poetic
ศิลปะ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับนิทรรศการหรือโครงการต่างๆ ที่จัดแสดงอยู่
Abstraction from Istanbul, นิทรรศการภาพพิมพ์ Prints of Jiri
และทั้งที่เป็นกิจกรรมอื่นๆ ที่ขยายความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่อง
Silva และ Magic World โดยสถานทูตสาธารณรัฐเชค, กิจกรรม
ศิลปะร่วมสมัย สุนทรียศาสตร์ และปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการรณรงค์เนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน สังคม ประวัติศาสตร์ สำหรับประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป รวมทั้งการ
และคนข้ามเพศ (IDAHOT), กิจกรรมเสวนาจากขบวนการแรงงานจน ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาบุคลากรใหม่ๆ ให้กับวงการศิลปะอีกด้วย
ถึงการเติบใหญ่ของเจนวาย, การรณรงค์หนึ่งพันล้านเสียงยุติความ
กิจกรรมการศึกษาที่ยังคงมีต่อเนื่องประจำทุกปี อาทิ ศิลปะ
รุนแรงต่อผู้หญิง, โครงการประชุมย่านจีนถิ่นบางกอก, โครงการเมือง สนทนา (BACC Art Talk) ซึ่งเป็นการบรรยายโดยศิลปินในประเด็น
เดินได้ เมืองเดินดี, กิจกรรมรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร จากป่า
เกี่ยวกับงานหรือปรากฏการณ์ทางศิลปะและสังคมต่างๆ, การบรรยาย
สู่เมือง, Creative Move Salon, การฉายภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ
พิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากต่างประเทศ เช่น
ท่านศาสนทูตแห่งศาสนาอิสลาม, เปิดตัวกิจกรรม พลเมืองเสวนา,
การบรรยายเรื่อง Video Art โดย Stephen Sarrazin, โครงการใน
สัมมนาวิชาการ Made in Japanese Architecture of Tomorrow,
ลักษณะการเสริมสร้างความรู้และศักยภาพบุคลากร อาทิ โครงการ
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อบรมผู้จัดการศิลปะ Training of Art Manager 2015 (TAM),
ASIATOPIA Talk โดยศิลปินด้านศิลปะแสดงสดชั้นนำจากต่างประเทศ
และในปีนี้ได้มีโครงการที่ศิลปินไทยไปร่วม workshop ที่เทศกาลศิลปะ
การแสดงที่เมืองโซโล ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้โครงการ ASIATOPIA
Talk ด้วย, โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับครูสอนศิลปะประจำปี
2558, โครงการอบรมอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อช่วยดำเนินงาน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการนำชมนิทรรศการศิลปะหลักๆ ที่ห้อง
นิทรรศการชั้น 7-8-9, ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ 4 (Bangkok Creative Writing Workshop #4) ซึ่งเป็นการ
ทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายกิจกรรมศิลปะ และสำนักพิมพ์ Bookmoby
เพื่อร่วมสร้างนักเขียนรุ่นใหม่ ซึ่งผลงานที่ได้เขียนขึ้นระหว่างการเข้า
ร่วมอบรมได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ ‘สะกด’ เพื่อจำหน่ายและเผยแพร่
ต่อไป, กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ที่
ริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่ายห้องสมุดศิลปะ ในทุกๆ เดือน โดยในปี
2558 เป็นการเล่านิทานของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งได้รับความสนใจ
ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นอย่างมากจากผู้ปกครองและเด็กๆ, กิจกรรม-   
เด็กศิลป์@bacc ในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีที่ใช้
กระบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะมาสร้างจิตสำนึกสำคัญในการอยู่
ร่วมกันในสังคม
โครงการที่ริเริ่มขึ้นใหม่ในปีนี้ ได้แก่ การจัดค่ายอบรมศิลปะให้
เด็กปฐมวัย BACC Art Camp 2015 ซึ่งมีทั้งที่จัดในหอศิลปกรุงเทพฯ
และสัญจรไปจัดให้กับศูนย์เด็กเล็กหลายแห่งในเขตกรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ยังมีโครงการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษาทางด้านศิลปะร่วมสมัย ที่ทำงานร่วมกับศิลปินและนักวิชาการต่างๆ เพื่อเผยแพร่  
ความรู้และจำหน่ายให้กับคนทั่วไปอีกด้วย
ในระหว่างการจัดแสดงนิทรรศการหลักที่ชั้น 7-8-9 ตลอดปี    
หอศิลปกรุงเทพฯ โดยฝ่ายนิทรรศการและฝ่ายการศึกษา ได้จัดให้มี
การนำชมนิทรรศการให้แก่ผู้สนใจและหมู่คณะต่างๆ รวมทั้งกิจกรรม
การเสวนากับศิลปินที่มาแสดงงานและผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ นอกจากนี้  
ยังมีกิจกรรมเวิร์คช้อปประกอบความเข้าใจนิทรรศการเป็นประจำใน    
ทุกนิทรรศการ ซึ่งก็ได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ชมทุกระดับ

เส้นทางพัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลปะไทยทางด้านทัศนศิลป์ได้
อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลสะสมสำหรับการสร้างสรรค์
และศึกษาศิลปะของไทยต่อไป ในขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการสะสมงานศิลปะและการสนับสนุนศิลปินในระดับบุคคล
ซึ่งมีส่วนในการร่วมพัฒนาวงการศิลปะโดยรวมมากขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีโครงการร่วมในลักษณะการเรียนรู้จากอดีตที่จัด
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ อาทิ นิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล ประยูร จรรยาวงษ์
นักเขียนการ์ตูนที่มีผลงานได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ต่างๆ มา
อย่างยาวนาน, นิทรรศการและการเสวนาโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้น สะพานในกรุงเทพฯ โดยในกรณีแรกเป็นการ
ศึกษาสะพานมหาดไทยอุทิศ ที่ถนนราชดำเนินนอก, กิจกรรมรำลึก 3 ปี
กวี อังคาร กัลยาณพงศ์, นิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี ชาตกาล
หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก, การเสวนาการถอดรหัส
สถาปัตยกรรมไทย: พัฒนาการของสถาปัตยกรรมไทยจากยุคสมัยเก่าสู่
สยามใหม่
นอกเหนือจากกิจกรรม ในปี 2558 ฝ่ายนิทรรศการได้เริ่มพัฒนา
ฐานข้อมูลศิลปินอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยพัฒนาต่อยอดมาจากการ
ศึกษาจากนิทรรศการ บทที่ (-) ลบหนึ่ง ซึ่งจัดในปลายปี 2557 ต่อเนื่อง
ถึงต้นปี 2558 ตอนนี้อยู่ระหว่างพัฒนาเพื่อเปิดให้สาธารณชนใช้ใน
ระบบดิจิทัลต่อไปในอนาคต รวมถึงการพัฒนาฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
หอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อให้เกิดการสืบค้นประวัติและกิจกรรมต่างๆ ที่เคย
เกิดขึ้นและดำเนินการโดยหอศิลปกรุงเทพฯ และมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ
ได้อย่างละเอียดทางออนไลน์ต่อไปในอนาคตเช่นเดียวกัน ทั้งหมดนี้อยู่
ภายใต้การดำเนินการของฝ่ายนิทรรศการ และฝ่ายจดหมายเหตุ ห้องสมุด
ศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์
หอศิลปกรุงเทพฯ ยังเน้นการใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ผ่าน
การแจกข่าวสื่อมวลชนทุกแขนงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้สื่อโซเชียล
มีเดียเป็นช่องทางหลักในการกระจายข่าว ซึ่งรวดเร็วและเข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้อย่างแม่นยำ และไม่เป็นภาระงบประมาณจนเกินไป ไม่ว่า
จะเป็นทาง Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และเพิ่มช่อง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
ทาง LINE เข้ามาในปีนี้ เพิ่มจุดประชาสัมพันธ์ทางจอภาพเคลื่อนไหวใน
การให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ผลงานของศิลปินอาวุโสที่มี  
อาคารมากขึ้น รวมทั้งการจัดพิมพ์ปฏิทินข่าวประจำเดือน และวารสาร
ผลงานสำคัญและทรงอิทธิพล ผสานกับการส่งเสริมให้เกิดการต่อยอด แจกฟรี baccazine ราย 3 เดือน ดังนั้น ในปีนี้ด้วยสถานการณ์ทั่วไปที่
การสร้างสรรค์จากมรดกศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณค่า เพื่อให้เกิดการ
สงบมากขึ้น แม้จะมีเหตุประท้วง และเหตุการณ์ระเบิดที่แยกราชประสงค์
สร้างสรรค์ใหม่ ก็ยังคงเป็นภาระกิจสำคัญของหอศิลปกรุงเทพฯ
ในเดือนสิงหาคม ซึ่งส่งผลให้เกิดการชะงักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ไม่น้อยกว่างานด้านอื่นๆ กิจกรรมหลักที่ดำเนินการภายใต้กรอบ
ในช่วงหนึ่ง โดยภาพรวมหอศิลปกรุงเทพฯ สามารถดำเนินการได้ตาม
ยุทธศาสตร์นี้ มีทั้งนิทรรศการ การอบรม เสวนาต่างๆ โดยงานสำคัญๆ แผนงานที่วางไว้ได้เกือบครบถ้วน (ต่างจากปี 2557 ซึ่งต้องมีการปรับ
ของปี 2558 ที่จัดโดยฝ่ายนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการนามธรรม:    เปลี่ยนแผนงานอยู่ตลอดในครึ่งหลังของปี) ส่งผลให้ยอดผู้ใช้บริการใน
สัจธรรมแห่งศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก และนิทรรศการ ครอสโอเวอร์:
อาคารสูงขึ้นจากปี 2557 ประมาณ 10% เป็นจำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ศิลปะ & นักสะสม ซึ่งเป็นการยืมผลงานชิ้นสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นศิลปะ- 1,086,955 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้เข้าชมนิทรรศการหลักที่ชั้น 7-8-9 และ
สมัยใหม่มาจนถึงร่วมสมัย จากการสะสมของสถาบัน และการสะสม
เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะต่างๆ ที่หอศิลปกรุงเทพฯ เป็นผู้จัด เป็นจำนวน
ส่วนบุคคลมาให้สาธารณชนได้ชม โดยถือเป็นโอกาสที่ไม่มีบ่อยนัก
490,365 คน สูงขึ้นจากปี 2557 ถึงกว่า 50% (หลังจากหอศิลปกรุงเทพฯ
เนื่องจากเรายังขาดพิพิธภัณฑ์ที่มีงานสะสมครบถ้วนให้ประชาชนได้เรียนรู้ สามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมตามแผนงานได้ตามปกติ ต่างจากปี
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2557 ซึ่งต้องลดการจัดนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ปริมาณ
ผู้เข้าร่วมงานลดลง)
สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ก็ยังคงให้ความสนใจทำข่าวและนำเสนอ
กิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมและโครงการต่างๆ ในพื้นที่สื่อเพิ่มขึ้นกว่า 10% และมีแนวโน้ม
ได้รับการสนับสนุนจากสื่อใหม่ๆ เช่น นิตยสารแจกฟรี และทีวีดิจิทัลมาก
ขึ้นอีกด้วย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสร้างความมั่นคงขององค์กร
ปี 2558 หอศิลปกรุงเทพฯ ภายใต้การกำกับและดำเนินการโดย
มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ยังคงได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกรุงเทพมหานครในการดูแลอาคาร และการจัดกิจกรรม
เป็นสัดส่วนประมาณ 58%  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด โดยส่วนที่
เหลือ 42% ของงบประมาณมาจากการจัดหารายได้ของมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ จากการให้บริการการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ ตั้งแต่ชั้น L ถึง
ชั้น 5 การให้เช่าทำร้านค้า การจัดกิจกรรมระดมทุนจากผู้สนับสนุนภาค
เอกชน ค่าบริการจอดรถ การจำหน่ายสินค้าที่ระลึก และการบริจาค  
เพื่อสบทบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการโดยแต่ละฝ่ายของหอศิลปกรุงเทพฯ ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดตั้งสำนักงานมูลนิธิฯ ขึ้น เพื่อขยาย
ศักยภาพการระดมทุน สร้างเครือข่าย และผลักดันวาระโครงสร้าง   
พื้นฐานทางศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญในระดับชาติ ที่นอกเหนือไปจาก
การบริหารงานและกิจกรรมต่างๆ บนพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ
จากการที่มีฝ่ายระดมทุนของมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ และแผนงาน
ต่างๆ ที่ชัดเจนและดำเนินการได้ตามกรอบที่วางไว้โดยไม่มีเหตุการณ์ที่
เหนือการควบคุมเป็นอุปสรรค ทำให้ในปี 2558 สามารถดำเนินการหา
ทุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชนได้มากขึ้น มีบุคคลและองค์กรเอกชนใหม่ๆ
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของหอศิลปกรุงเทพฯ มากขึ้นด้วย ทั้งในลักษณะ
การให้ทุนเป็นเงิน การลดหย่อนค่าใช้จ่าย การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์
อาหาร และที่พักสำหรับศิลปิน ฯลฯ
ในส่วนของอาคารมีการบำรุงรักษาและปรับปรุงให้คงอยู่ในสภาพที่
ดำเนินการได้ตามปกติ และมีประสิทธิภาพ โดยในปีนี้ได้มีการลงทุนใน
การติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน VSD ที่ระบบปรับอากาศ และระบบ
บันไดเลื่อน เพื่อเป็นการประหยัดค่าพลังงานและยืดอายุการใช้งานของ
เครื่องจักร ซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดีทั้งในค่าการใช้พลังงานที่ลดลง และ
การรักษาสภาพอุปกรณ์ นอกจากนี้ มีการปรับปรุงระบบต่างๆ เกี่ยวกับ
การดูแลและป้องกันอัคคีภัย ระบบเสียงในห้องต่างๆ การปรับปรุงป้อม
ทางเดินรถเข้าออกอาคาร รวมทั้งได้เพิ่มร้านค้าใหม่ๆ เข้ามาในส่วน
artHUB เพื่อเพิ่มความหลากหลายและทางเลือกในการใช้เวลาและร่วม
กิจกรรมต่างๆ ของผู้มาใช้บริการที่หอศิลปกรุงเทพฯ
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 สร้างการมีส่วนร่วม สนับสนุนเครือข่ายในการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมและการทำงานกับเครือข่ายต่างๆ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบริหารงานของหอศิลปกรุงเทพฯ เสมอมา
ในปี 2558 หอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงมีโครงการต่อเนื่องกับเครือข่ายเดิม
ทั้งในและต่างประเทศในลักษณะร่วมจัดและให้บริการใช้สถานที่ ภายใต้
การดูแลและประสานงานของฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ
ฝ่ายนิทรรศการ และสำนักงานมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ
ในปีนี้เทศกาลหลักๆ จากการร่วมมือของเครือข่ายที่เกิดขึ้นใหม่
อาทิ เทศกาลหนังสือกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 ซึ่งเป็นการทำงานร่วม
กับสำนักพิมพ์อิสระ และหน่วยงานทางวัฒนธรรมต่างประเทศต่างๆ,
Galleries’ Night ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับฝ่ายวัฒนธรรมของสถานทูต
ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย และแกลเลอรี่มากมายในเขตกรุงเทพฯ
ชั้นใน ในขณะที่โครงการต่อเนื่องประจำปีหลักๆ อาทิ การประกวด
ศิลปกรรมช้างเผือก โดยบริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด เครือข่าย     
ผู้สนับสนุนกิจกรรมหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง
และเติบโตขึ้นทุกปี, เทศกาลภาพยนตร์สั้น และศาลายา DOC โดย  
หอภาพยนตร์แห่งชาติและมูลนิธิหนังไทย, เทศกาลละครกรุงเทพฯ,
เทศกาลออกแบบบางกอก โดยนิตยสาร ART4D, การแสดงภาพพิมพ์
และวาดเส้นนานาชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเวียนมาประจำ
ทุก 3 ปี
ยิ่งไปกว่านั้น ปี พ.ศ. 2558 ยังเป็นปีมหามงคลครบรอบ 60 พรรษา
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งหอศิลปกรุงเทพฯ
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ก็ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการภาพถ่ายอินสตาแกรม
เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมเฉลิมฉลองวาระพิเศษนี้ และเป็นการ
ถวายความจงรักภักดี นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนฯ ซึ่งเป็นงานที่จัดทุกปีอยู่แล้วอีกด้วย
สำหรับในปีนี้นอกจากกิจกรรมหลากหลายขององค์กรเครือข่าย
ต่างๆ แล้ว ภารกิจสำคัญที่หอศิลปกรุงเทพฯ ยังคงมีส่วนร่วมต่อเนื่อง
คือ การขับเคลื่อนกระบวนการปฎิรูปศิลปวัฒนธรรมร่วมกับองค์กร
เอกชนต่างๆ และภาครัฐ รวมทั้งการรณรงค์สนับสนุนให้มีการบรรจุ
วาระทางศิลปวัฒนธรรมไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่  
ตัวอย่างการดำเนินการภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ข้างต้น เป็นการ
ประมวลภาพรวมกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งสามารถดู
รายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวไว้
ในที่นี้ได้ในการสรุปกิจกรรมของแต่ละฝ่ายในหน้าถัดไป

Throughout 2015, the Bangkok Art and Culture Centre
(BACC)-under the guidance of the BACC Foundation’s
directors, BACC executive comittees, and the BACC Officewas successful in fulfilling its many roles and responsibilities
in a well-rounded and clear manner. This was accomplished
through the promotion of the BACC as:
A key source of learning in the city, addressing the
subjects of modern and contemporary art and culture through
exhibitions, activities and regular exchanges of knowledge
between artists, art scene personnel and the general public  
-including foreign visitors.
A space for various organisations, both related and
unrelated to art and culture, to carry out and present
programmes with motives or elements concerning art,
culture, the environment, well-being, sexual identity, and
more to the general public. This led to understanding and
awareness in stories, phenomena, and sociocultural diversity
while also encouraging joint reflection and development for
the ultimate goal of peaceful and constructive coexistence in
society. Such a space leads to creative contact in terms of
knowledge, ideas, and imagination from across the minds of
various people and organisations in all walks of life. Their
combined expertise and experience culminate in the creation
of a social, creative network on a large scale-both within the
country and beyond-that turns artistic and cultural creative
processes into major driving forces for constructive social
change and sustainable development.
Another important role fulfilled by the BACC is the fostering
of new creative processes from existing wisdom, building
upon previous innovations and conceiving new ones among
artists, designers, and related personnel in various fields
involving art and culture.
These roles and responsibilities are reflected in all
activities that took place at the BACC throughout 2015, all
under a strategic framework that strives to enable such work
in a continued, sustainable manner.

Strategy 1: Develop Thailand’s art scene to an international
level
Throughout the year, many partnership programmes with
major international organisations were formed in joint efforts
with the BACC’s Exhibition and Arts Network departmentsincluding:
PROXIMITY II exhibition-A collaboration with inSPIRACJE
International Visual Art Festival “13 Muz” of Poland, jointly
planned by curators from both institutes and rotated for
display in both countries.
Imply Reply exhibition-A joint exhibition by Thailand’s
Sakarin Krue-On and China’s Huang Yong Ping, held with
support from museums in Thailand, China and France.     
The exhibit allowed BACC personnel to learn and exchange
international-standard best practices in arranging exhibitions.
Concept, Context and Contestation exhibition-A regional
exhibition that provided a reflection of social phenomenon  
in Southeast Asia. First conceived and held at the BACC in
2013-2014, the exhibition went on the road to the GoetheInstitut Vietnam in Hanoi to create more opportunities for
the exchange of perspectives and deeper mutual understanding while also expanding the region’s cultural network.         
The exhibition will continue on its tour across Southeast Asia    
in 2016.
Photo Bangkok Festival 2015 was another major international project and a new initiative jointly created by the
BACC and Photo Bangkok with plans for a regular triennial
schedule. The project encompassed photo exhibitions,
seminars, and workshops held at the BACC itself and various
galleries across Bangkok. The main exhibition, PAUSE,
featured contemporary photographic work by Southeast Asian
artists on display at the BACC.
The artist exchange programme between Thailand and
Canada was yet another major exchange initiative. Planned
and executed by the Arts Network department, 10 Canadian
artists were invited to a two-week stay in Thailand to display
their works in the Encounter with Strangers exhibition, which
ran for one month. In 2016, 10 Thai artists will, in turn, head
to Quebec, Canada. The programme is a collaboration
between the BACC and Quebec Artists’ Network as well as
the Quebec City Art Council and the Ministry of Culture,
Quebec Province.
The Han Nefkens Foundation - BACC Award for
Contemporary Art is a joint effort between Spain’s Han
Nefkens Foundation and the BACC. Now into its second year,
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the 2015 prize was won by Indian artist Anup Mathew
Thomas after a two-month stint in Bangkok to work and
engage in artistic exchanges with the art scene in the city.
An exhibition showcasing works from his time in Bangkok was
held in January 2016 at the BACC, followed by another
exhibition in Barcelona, Spain.
The BACC was chosen as one of four case studies featured
in the “Managing the Arts: Marketing for Cultural
Organizations (MOOC)” course-an online program jointly
developed by the Goethe-Institut Berlin and Leuphana Digital
School, Luneburg, Germany.

exhibitions by the Czech Republic Embassy, campaign for the
International Day Against Homophobia, Transphobia and
Biphobia (IDAHOT), discussions on the subject of “From the
Labor Movement to the Rise of Gen Y”, One Billion Rising for
Justice Thailand campaign against violence against women,
“Bangkok Chinatown”-meeting of Chinese districts in
Bangkok, GoodWalk project, 25 Years of Seub NakhasathienFrom the Forests to the City, Creative Move Salon, film
screening in honour of Islamic prophets, launch of Citizen
Forum activity, “Made in Japanese: Architecture of
Tomorrow” academic seminar, 5th PTT Comic Contest,
SACICT Craft Trend Book and Tread Talk, Mother’s Spiritual
Strategy 2: Create cultural diversity, acceptance of
Museum exhibition, Dialogue with Mother Nature exhibition
by Krongsak Chulamorakot, and the Blind Music Festival. 	
differences in expressions and mutual understanding in
society
Furthermore, the BACC opened up its space for students
The BACC has long had a policy to open up its spaces
from various academic institutes to present their art theses,
for organisations, groups and individuals from Thailand and
projects, and various media along with exhibitions held to
elsewhere to present projects or exhibitions related to art,
raise funds for disaster relief – including the Hearts to Nepal
culture, society, the environment and many other subjects
exhibition, which was held by independent photographers and
that reflect upon the diversity found in the coexistence of
dedicated to victims of the earthquake in Nepal.
different people, beliefs, nationalities, norms, and ideas for
Annual activities conceived and managed by the Arts
change. This is intended to inspire variety in social
Network and Arts Activity departments continued to present
development, and build a deeper understanding of ourselves a wide range of artistic and cultural diversity. These included
and others. The end result is a society that is ready to
the Cinema Diverse film festival-featuring films beyond the
accept the notion of coexistence in diversity, dynamically
mainstream from the US, India, the Philippines, South Korea
creative, and in possession of its own distinctive qualities.
and Chile as selected by leading Thai directors; the Bangkok
The main space for such exhibitions are spread across halls
Music Forum-a presentation of music and rare, notable
from L floor to the fifth floor-all of which are under the
related works by key figures in the world of music based on
supervision of the Arts Network department.
various themes and genres, including opportunities to meet
Key activities under this strategy included: Community
and exchange opinions with musicians; ASIATOPIA-live
Art Project Mekong #5, Pakbara Paradiso exhibition and
performance art festival with contemporary performers from
discussion, Questions from the River-14km touring exhibition, all over Asia; the International Dance Festival-jointly
Artists United Against Corruption activity, Darkside of the City organised with the Friends of the Arts Foundation, Dance
exhibition, Makkasan Hope campaign, Thai Gifts: Behind the Centre Institute and various embassies; and the Performative
Charms of Tourist Souvenirs exhibition, “The Crying Bridge”- Art Festival 2015 (PAF)-a 3-week gathering of artists from
exhibition on the preservation of Mahadthai Uthit Bridge’s
the acting, theatre, and performance art scenes from
sculptures and carvings in Bangkok, various international film Thailand and all of Asia right at the end of the year across
festivals such as the Portuguese Film Week, Italian Festival in 18 exhibitions. The People’s Gallery zone on the BACC’s
Thailand 2015, and the 5th Salaya International Documentary second floor is open for any artist to apply for an exhibition
Festival, Thai Sakyadhita Conference, One Young World
free of charge. As a result, the space boasts an astonishing
Summit Bangkok, Guzheng lectures and performances,
variety of artistic content and techniques.
Myanma, My Friends-photo exhibition, Faces of BRICS- photo
exhibition by BRICS countries, German Photo Book Award
exhibition, Turkish artist Devrim Erbil’s “Poetic Abstraction
from Istanbul” exhibition, Jiri Silva and Magic World prints
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Strategy 3: Foster art education in society to encourage
ideas and curiosity
Established in 2014, the BACC’s Education department
has initiated activities to drive education in art throughout
2015 -covering existing exhibitions and programmes as well
as activities that raise awareness and understanding of
contemporary art, aesthetics, and social or historical
phenomenon among the general public. Furthermore, it is
anticipated that these types of activities will also pave the
way to the emergence of new artists in the future.
Annual art education activities now include: BACC Art
Talk-featuring talks by artists on various works or artistic and
cultural phenomena, special talks by international experts/
specialists such as the Video Art session by Stephen Sarrazin;
personnel development programmes such as Training of Art
Manager 2015 (TAM); ASIATOPIA Talk with leading
international performance artists-including Thai artist
participation in a workshop hosted in Solo, Indonesia; Art
Teachers’ Workshop 2015; BACC Volunteer Training program
for various support work-including guide tours for exhibitions

on the 7th, 8th and 9th floors; and Bangkok Creative Writing
Workshop #4-a collaboration between the Arts Activity
department and Bookmoby publishing house to develop new
writers with all works produced in the workshop published
under the title ‘Sakod,’ for further sales and distribution.
There are also monthly reading and art promotion activities
for kids held by the Art Library department. In 2015, these
activities focused on children’s fables from ASEAN countries
and proved to be very popular throughout the year among
parents and children. On Children’s Day, the BACC hosted
Dek-Art @bacc activity, featuring artistically creative
activities designed to encourage a mindset of harmonious
coexistence.
New activities started this year include the BACC Art
Camp 2015, which was hosted at both the BACC itself and
on the road at various children’s centres in Bangkok.
Additional programmes were also carried out to produce  
and publish educational books on contemporary art in
collaboration with artists and academics for sale to the
general public.
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Exhibitions held on the 7th, 8th and 9th floors of the
BACC throughout the year by the Exhibition and Education
departments were supported by guided tours for art
enthusiasts and visiting groups. These were held in
conjunction with talk sessions featuring the exhibiting artists,
various experts, and companion workshops-all of which
garnered strong interest from all visitor groups throughout.
Strategy 4: Building cultural capital
By promoting the important and influential works of
senior artists along with fostering creativity from valuable
artistic and cultural heritage, the BACC upholds its mission
to drive creativity, which is one of its many top priorities.
Activities under this strategic framework were rendered as
exhibitions, training programmes, and discussion sessions.
Notable activities in 2015 by the Exhibition department
included the “Abstract: The Truth of Art by Itthipol
Thangchaloke” and the “Crossover: The Unveiled Collection”
exhibit, which borrowed important works of art from the
early modern to the contemporary eras from institutions and
private collections for a rare public display opportunity.
These exhibitions make up for the lack of comprehensive
art museums with wide-ranging collections that could truly
educate visitors on the development of Thai visual arts
through the ages. In addition to visitors becoming better
equipped for future studies into and creation of Thai art,
these activities underline the importance of art collection as
well as supporting measures for individual artists-both of
which have important roles to play in growing the art scene
as a whole.
Joint activities building upon past learnings were also
held together with other organisations, such as the “100
Years of Prayoon Chanyawong” exhibition, which showcased
the work of a veteran newspaper comic artist, an exhibition
and discussion on the preservation of sculptural and carving
works on bridges in Bangkok, focusing on the Mahatthai Uthit
Bridge on Ratchadamnoen Nok Road as a case study, an
activity held to mark the 3rd anniversary of the passing of
poet Angkarn Kalayanapong, an exhibition celebrating 100
years of Ngamjit Burachat, and a discussion session on
“Decoding Thai Architecture: Thai Architectural Development
from Classical Times to the New Siam.”
In addition to these activities, the Exhibition department
began developing a more systematic artists’ database in
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2015, building upon the results of its analysis of the “(-) 1:
the great artist of tomorrow will go underground” exhibition
in late 2014 to early 2015. The database is now being built
for public use in digital format for the future. Another
database covering the BACC Archives is also in development
to create a searchable track record of the past as well as
various activities carried out by the BACC and the BACC
Foundation via online channels. These projects are under the
supervision of the Exhibition and Archives / Art Library
departments of the BACC.
Strategy 5: Communications and Public Relations
The BACC is communicating to the public through news
releases distributed to various media on a regular basis.
Social media-such as Facebook, Twitter, Instagram and
YouTube-is used as a major channel to achieve fast and
precisely targeted distribution of news stories to the right
audiences without placing a significant burden on the BACC’s
finances. This year, LINE became the newest addition to the
centre’s social media channels. Furthermore, additional
screens have been installed in the building to air promotional
messages alongside monthly news bulletins and the free
quarterly baccazine publication. The overall situation this
year is calmer than that of the previous year. While protests
and the Ratchaprasong Intersection bombing in August
caused a temporary drop in foreign arrivals, the BACC still
managed to accomplish virtually all of its goals as planned.
This was a stark contrast from 2014, a year in which the
BACC had to adjust its plans throughout the second half of
the year. The total amount of visitors in 2015 rose by 10%
year-on-year to 1,086,955. This total can be broken down to
490,365 visitors to exhibitions on the main floors (7th-9th) as
well as various BACC-hosted art activities-an increase of 50%
over 2014’s total. The BACC was able to operate normally
under its plans, while 2014 saw fewer exhibitions and
activities held, leading in turn to a reduced number of
visitors.
Various branches of the media continued to cover BACC
activities on a regular basis. Public relations efforts for BACC
programmes and activities earned 10% more space in the
media and now stand a greater chance to win support from
new media-such as free-copy magazines and digital TV
channels.

Strategy 6: Building organisational stability
In 2015, the BACC-under the supervision of the BACC
Foundation-received support in building maintenance and
activity organisation budgets, which accounted for 58% of its
total expenses. The other 42% of the budget came from the
BACC Foundation’s revenue generation efforts -including
space rentals from L to 5th floors, retail space rentals,
fundraising activities for the private sector, parking fees,
souvenir sales, and donations for activities by various
departments at the BACC. This year, the BACC Foundation
Office was established to further develop fundraising and
networking capabilities while also providing support for the
development of artistic and cultural infrastructure on a
national scale, which extends beyond the scope of activities
and operations at the BACC itself.
With the presence of a dedicated fundraising unit at the
BACC Foundation, clear, executable plans, and lack of
obstacles that lie beyond control, 2015 saw the BACC raise
more funds from the private sector and attract more new
individual and organisational supporters. Contributions from
these parties included monetary donations, expense waiving,
provision of materials, equipment, food, accommodation for
artists and more.
The BACC building was maintained and improved to
retain operational readiness and efficiency. This year, the
BACC invested in the VSD energy efficiency system for air
conditioning and escalator equipment in order to reduce
energy costs and increase the lifetime of this machinery.
Both objectives were successfully accomplished. Further
improvements were made to the fire protection system,
sound systems, vehicle entrance guardhouse and the addition
of new retail stores in the artHUB area, the last of which
provided BACC visitors with more options in how they spend
their time and take part in activities.

New activities created this year by this network of
collaborations included the first Bangkok Book Festival,       
a joint effort with independent publishers and various
international cultural organisations; and Galleries’ Night,      
a collaboration with the cultural department of the French
Embassy and inner Bangkok galleries. Ongoing annual
activities-such as the White Elephant Art Contest by Thai
Beverage and a network of key BACC sponsors-continued to
grow each year. Other notable annual activities included the
Short Film Festival and Salaya DOC by the National Film
Archives and Thai Film Foundation, Bangkok Theatre Festival,
Bangkok Design Festival by ART4D magazine, and the
Bangkok Triennale Print and Drawing exhibition by Silpakorn
University, which is held every three years.
2015 was a landmark year as Thailand celebrated the
60th birthday of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn. In
response, the BACC, the Royal Photographic Society of
Thailand and Thai Beverage held an Instagram photography
exhibit to celebrate the occasion together with the general
public and pay tribute to the Princess herself. This was
organised in addition to the annual exhibition of photographs
taken by the Princess.
Along with these joint activities, the BACC continued to
take part in driving Thailand’s artistic and cultural reform
under a collaboration with private and public organisationsincluding support for the addition of artistic and cultural
subjects into the new constitution draft.
These actions, undertaken within the aforementioned
strategic frameworks, represent a summary of key activities
that took place in 2015. Additional information on these
activities as well as other events can be found in the
department-specific activity summary on the following page.

Strategy 7: Encouraging participation and support for art
and culture development networks
Participation and collaboration with various networks
represent an important management element at the BACC.
In 2015, the BACC regularly engaged with its network of
organisations in Thailand and beyond. This engagement took
the form of event co-organisation and space availabilityboth managed by the Arts Network, Arts Activity and
Exhibition departments as well as the BACC Foundation
Office.
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สำนักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ตามที่กรุงเทพมหานครมีนโยบายให้หอศิลปกรุงเทพฯ สามารถพึ่ง
ตนเองได้ ผนวกกับการมีเครือข่ายหลายระดับที่สนใจสร้างโครงการ
ความร่วมมือกับหอศิลปกรุงเทพฯ ทั้งในพื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ และ
นอกพื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2557 คณะกรรมการมูลนิธิ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครจึงมีมติให้จัดตั้งสำนักงานมูลนิธิ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กำกับดูแลโดยเลขานุการ
มูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ เพื่อรองรับการดำเนินโครงการที่จะเป็น
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก สำนักงานมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ
มีขอบเขตความรับผิดชอบ 2 ส่วนสำคัญ ดังนี้
1. การดำเนินงานด้านพิธีสาร
สร้างระบบการเชื่อมโยงและการสื่อสารระหว่างหอศิลปกรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร องค์กรภายนอก และการประสานงานของหน่วยต่างๆ
ของหอศิลปกรุงเทพฯ
2. การดำเนินงานด้านทรัพยากร
การหาทุน
การสร้างเครือข่าย ประสานงานที่ปรึกษาโครงการต่างๆ การสร้าง
เครือข่ายเพื่อนและสมาชิกหอศิลปกรุงเทพฯ
การทำโครงการด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อเสนอต่อกรุงเทพมหานคร
และภาคเอกชน
การผลักดันวาระโครงสร้างพื้นฐานทางวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อรองรับ
งานของผู้ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรมในอนาคต

Office of the Bangkok Art and Culture Centre
Foundation

Given the Bangkok Metropolitan Administration’s (BMA)
policy for a self-sustaining BACC, and interest from various
networks in collaborating with the BACC until 2015 year end,
the BACC Foundation committee ruled in late 2014 to
establish the Office of the BACC Foundation. Operating under
the supervision of the Foundation’s Secretary, the Office
handles liaison duties to connect the BACC with potential
external partners. Its duties fall into two major categories:
1. Protocol
Establish protocols for communication between the BACC,
BMA, external entities and various departments within the
BACC itself.
2. Resources
Fund-raising
Networking and liaison work with project advisors as well
as development of the BACC’s network of friends and
members
Project development for proposals to the BMA and the
private sector
Support for various measures pertaining to the development
of artistic and cultural infrastructure in society to support
future work in the field

ในปี 2558 สำนักงานมูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ได้ริเริ่มดำเนินงาน
ด้านการหาทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ และได้รับการ
อนุเคราะห์งบประมาณการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
In 2015, the Office of the BACC Foundation began
ผู้สนับสนุนหลัก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
systematic work to raise funds from private-sector sponsors.
ผู้สนับสนุนกิจกรรม คุณเพชร โอสถานุเคราะห์ ธนาคาร
Its efforts yielded contributions from the following
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
organisations:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มูลนิธิเอสซีจี และ บริษัท เอเชีย
Main Sponsor: Thai Beverage Public Company Limited
พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Activity Sponsors: Petch Osathanugrah, Siam
Commercial Bank Public Company Limited, Siam Piwat
นอกจากนี้ ตลอดทั้งปี 2558 มูลนิธิหอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ
Company Limited, Tourism Authority of Thailand, SCG
เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมจัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนให้มีการบรรจุ Foundation, and Asia Plus Group Holdings Public Company
วาระทางศิลปวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญและยังร่วมขับเคลื่อนเรื่องต่างๆ Limited
อาทิ มาตรการภาษีที่สัมพันธ์กับงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม อาทิ โครงการสวนมักกะสัน เป็นต้น
Additionally, the BACC Foundation and its artistic and
cultural network worked together throughout 2015 to
campaign for the inclusion of artistic and cultural matters
into the new charter. Further efforts were carried out to
support matters such as appropriate tax schemes for artistic
and cultural promotion and environmental improvement (e.g.
Suan Makkasan project).
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งบประมาณและการจัดหารายได้

Budgeting and Revenue Planning

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  หรือหอศิลปกรุงเทพฯ
ได้รับการจัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณหลักในการบริหารจาก
กรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมูลนิธิหอศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อมาดำเนินการบริหารหอศิลป
กรุงเทพฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่กรุงเทพมหานครวางไว้
หอศิลปกรุงเทพฯ เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2551 โดยได้รับงบ
ประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครในการบริหารจัดการอาคาร
และกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามมูลนิธิฯ ก็ได้รับนโยบายจาก
กรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการระดมทุน และจัดหารายได้เพื่อการ
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นควบคู่ไปด้วยกัน โดยในปี พ.ศ.
2558 หอศิลปกรุงเทพฯ มีรายรับหลักอยู่ 2 ทาง คือ

The Bangkok Art and Culture Centre or BACC was
established and received supportive funding mainly from the
Bangkok Metropoliran Administration or BMA for the purpose
of the facility’s management. The BMA had established the
Bangkok Art and Culture Centre Foundation on the grounds
of facilitating BACC and its operations which were aimed
towards fulfilling the BMA’s goals. BACC began operating in
2008 with continuous budget coming from the BMA covering
the facility’s management and organised activities. However,
the foundation received a BMA policy requiring efforts to
raise funds and gather income for funding several activities.
In 2015 BACC received its main revenue through two ways:

1. งบประมาณอุดหนุนจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งพิจารณาโดย
สภากรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการจัดนิทรรศการ กิจกรรม และการ
บริหารอาคารหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นแหล่งสร้างองค์ความรู้และ
แรงบันดาลใจในงานศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภารกิจของกรุงเทพมหานคร
ที่มอบหมายให้มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเป็นผู้
ดำเนินการแทน
2. งบประมาณจากการจัดหารายได้จากช่องทางต่างๆ คือ
		 2.1 การหารายได้จากอสังหาริมทรัพย์ของหอศิลปกรุงเทพฯ
		    ในพื้นที่ส่วนโครงการร้านค้า artHUB
		 2.2 การหารายได้จากการให้บริการพื้นที่อื่นๆ
		 2.3 การหารายได้จากการจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเกี่ยวกับ
	 	    นิทรรศการและกิจกรรม
		 2.4 การหารายได้จากการขอสนับสนุนจากหน่วยงาน
			  ภาคเอกชน
ทั้งนี้ มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีความตั้งใจ
ในการจัดหารายได้ให้มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม เพื่อให้
สามารถมีทุนที่เพียงพอในการดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่มีมาตรฐาน
ระดับสากลได้อย่างต่อเนื่อง และต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการดำเนินงานของ หอศิลปกรุงเทพฯ จากภาคเอกชน
ในการจะสร้างหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นสถาบันทางศิลปวัฒนธรรม
ที่ยั่งยืนต่อไป

1. Budget from the Bangkok Metropolitan Administration
(BMA): Approved by the Bangkok Metropolitan Council for
organising activities and exhibitions while also funding
BACC’s operations, the centre was expected to become a
facility for fostering knowledge and inspiration for arts and
cultural works. The BACC Foundation had been assigned by
the BMA to perform this mission.  
2. Budget from other revenue channels includes:
		 2.1 BACC’s real estate revenue in the artHUB zone
	 		  including stores, bookshops and restaurants
		 2.2 Rental space revenue
		 2.3 Sales of activities and exhibition souvenirs
 		    revenue
		 2.4 Private organisation sponsorship revenue
The BACC’s foundation had considerately raised an
appropriate amount of balanced revenue aimed towards
holding future events with international standards while      
at the same time also not to affect services provided for    
its visitors. Furthermore, it also aimed to encourage private
organisations involvement in being a part of supporting BACC
as a continuing art and cultural facility onwards.
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Up 10 %
December

ธันวาคม

November

พฤศจิกายน

October

ตุลาคม

September

กันยายน

August

106,855
96,973

83,009

98,688

91,985

88,288

80,467

95,672

90,000

สิงหาคม

July

กรกฎาคม

June

มิถุนายน

May

91,893

86,307

79,889

60,000

พฤษภาคม

April

เมษายน

March

มีนาคม

February

70,000

86,929

80,000

กุมภาพันธ์

มกราคม

January
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100,000
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40,000

30,000

20,000

10,000

จำนวนผู้เยี่ยมชมปี 2558
The total number of visitors in 2015

1,086,955

คน/visitors

นิทรรศการและกิจกรรม
Exhibitions & arts activities

282
งาน/events

สรุปตัวเลขผู้เยี่ยมชมและกิจกรรมในปี 2558
Number summary of visitors and
events 2015

Up 15 %
Up 50 %

ผู้ชมนิทรรศการหลักและกิจกรรมศิลปะของหอศิลปกรุงเทพฯ
Visitors to Main Galleries and arts activities by BACC

490,365
คน/visitors

ผู้ใช้บริการห้องสมุด
Users of Art Library

43,106

Up 14.5 %

คน/visitors

3,055

คณะเยี่ยมชม School/Group Visits

Up 81 %

คน/visitors
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ความหมายของ

tag

ริเริ่มและดำเนินการโดยฝ่ายนิทรรศการของหอศิลปกรุงเทพฯ
เพื่อนำเสนอนิทรรศการหลักของหอศิลปกรุงเทพฯ ในชั้น 7, 8 และ 9
เนื้อหาทางศิลปะมีหัวข้อและรูปแบบอันหลากหลาย เพื่อกระตุ้นการ
เรียนรู้ในเชิงลึก นอกเหนือจากนิทรรศการที่เกี่ยวกับทัศนศิลป์แล้ว    
ยังมีนิทรรศการการค้นคว้ารูปแบบศิลปะอื่นๆ ด้วย เช่น งานออกแบบ
สถาปัตยกรรม สื่อใหม่ หรือการผสมผสานงานศิลปะระหว่างสาขาภายใต้
บริบทของความคิดและวัฒนธรรมร่วมสมัยโดยฝ่ายนิทรรศการขับเคลื่อน
เนื้อหาทั้งเกี่ยวกับศิลปินรุ่นอาวุโส การทำงานของศิลปินรุ่นกลาง และ
โครงการสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของฝ่ายนิทรรศการร่วมกับ
ภัณฑารักษ์ภายในและนอกประเทศ นอกเหนือจากงานนิทรรศการขนาด
ใหญ่แล้ว ยังมีโครงการย่อยเพื่อสนับสนุนเนื้อหาและรูปแบบศิลปะทาง
เลือก เช่น BACC Photo และ BACC Experimental Project รวมทั้ง
โครงการค้นคว้าและพัฒนาเนื้อหานิทรรศการ และโครงการจัดเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินซึ่งเป็นพื้นฐานของงานนิทรรศการโดยรวมอีกด้วย
Exhibitions with the BACC Exhibition tag on the 7-9th
floor are initiated and operated by BACC Exhibition Department
aiming to present contents from BACC curatorial aspects
accompanied with educational programs to encourage
audience’s critical thinking and learning experience.     
The BACC exhibitions are diverse in contents and forms,
apart from visual arts, there are exhibitions exploring other
art and creative forms such as architecture, design and new
media presenting various themes and issues within the
contemporary contexts. Through the works of the masters,
the mid-career to the emerging artists with Y.A.N (young
artist network) all are conceptualized and presented through
the BACC curatorial contexts in collaboration with local and
international curators. In addition to main exhibitions, there
are small projects addressing interchanging social form and
sub-cultures such as BACC Photo and BACC Experimental
Projects. The research and development project (R&D) and
the artist database project within the same umbrella serves
as a base to support the works of BACC exhibitions as a
whole.
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tag definitions

กิจกรรม หรือ นิทรรศการ ซึ่งหอศิลปกรุงเทพฯ มีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมหรือนิทรรศการ ทั้งในด้านสนับสนุนงบประมาณ สถานที่
อุปกรณ์ บุคลากร การจัดการ หรือการสนับสนุนส่วนใดส่วนหนึ่ง อาทิ
งานนิทรรศการรำลึกจิตรกรรม คำกวี อังคาร กัลยาณพงศ์ งาน HF
Awards ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างหอศิลปกรุงเทพฯ กับเครือข่ายศิลปิน และเครือข่าย
องค์กรศิลปวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมรูปแบบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม
Activities or exhibitions with BACC in co-hosting duties
to supply funds, venue, equipment, personnel, management
operations or other measures of support. This includes the
“In Remembrance of Paintings and Poetries of Angkarn
Kalayanapong” exhibition, the HF Awards and more. These
activities aim to establish connections and provide knowledge
exchange opportunities between the BACC and its network
of artists and artistic and cultural organisations, leading
ultimately to the emergence of related cultural activities
for public benefit.
	
กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการให้ความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์
ใหม่ๆ ทางด้านดนตรี ประกอบด้วยการเสวนา อบรม หรือการเปิดพื้นที่
เพื่อแสดงดนตรีให้แก่เหล่าศิลปินเพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของการถ่ายทอด
อันหลากหลายรูปแบบผลงานจากศิลปินด้านดนตรีสู่ผู้ชม
Activities connected to musical knowledge, understanding,
and experiences-including discussions, training courses, and
public performances that offer audiences a space to
experience such artistic works.

การจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์ ประกอบด้วยการฉายภาพยนตร์
คัดสรรประกอบการเสวนาหลังการฉายภาพยนตร์ สนทนากับผู้กำกับ
และคนในแวดวงภาพยนตร์ รวมถึงการอบรมการเขียนบท หรือกิจกรรม
อื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของ
บุคลากรในแวดวงภาพยนตร์นานาชาติมาสู่เหล่าผู้ชมภาพยนตร์
Activities related to films, including screenings of
selected films plus post-screening discussions with directors
and industry figures, screenwriting workshops and other
activities related to the sharing of knowledge and experience
from film industry professionals around the world to
audiences.

กิจกรรมที่หอศิลปกรุงเทพฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เยาวชน และมุ่งเน้นการสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทของสถาบัน
ครอบครัวในการเกื้อหนุนให้เกิดการเรียนรู้ด้านศิลปะ การเขียนการอ่าน
ในสังคมสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เป็นประสบการณ์นอกบ้านและโรงเรียน โดย
กิจกรรมจัดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน และจะปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม
ในแต่ละปีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ของเยาวชน
Activities initiated by the BACC to promote learning
among youths and support the role of the family institution  
in fostering artistic education and literacy through new
environments and experiences beyond those available at
home or in class. These activities are held in April and
undergo annual changes to create new learning experiences.

การเปิดพื้นที่ของหอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นพื้นที่สำหรับศิลปะการ
แสดงนานาประเภท โดยครอบคลุมรูปแบบการจัดกิจกรรมอันหลากหลาย
อาทิ เทศกาลศิลปะการแสดง เทศกาลการเต้นนานาชาติ รวมไปถึง
ศิลปะการแสดงสด นอกจากนี้ ยังเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์จากเหล่าศิลปินผ่านการเสวนาหรือการอบรมเชิง
ปฏิบัติการอีกด้วย
The use of BACC spaces for various kinds of performance
arts, including the Performative Art Festival, the International
Dance Festival, and many live performances. These activities
also include elements that serve as a medium for the sharing
of knowledge and experience from artists through discussions
and workshops.

มุ่งส่งเสริมความเข้าใจพื้นฐานด้านศิลปะให้ดีขึ้นผ่านกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพิ่มเติมความรู้และประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้สนใจทั่วไป
กิจกรรมของฝ่ายการศึกษาสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ     
การพูดคุย การลงมือปฏิบัติ และการฝึกอบรม โดยทำงานร่วมกับศิลปิน
ภัณฑารักษ์ อาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและนานาชาติ มีความ
พยายามที่จะจัดกิจกรรมให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ทั่วไป เพื่อให้สามารถส่งต่อความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ทาง
ศิลปะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน
Educational activities that seek to raise basic
understanding of art and provide new knowledge and
experiences to art enthusiasts. Activities in this group can be
divided into three categories: discussions, workshops and
training. Each activity is a collaboration with artists, curators,
lecturers and experts from both Thailand and abroad, and
กิจกรรมเกี่ยวกับงานวรรณกรรม ทั้งการอบรม เสวนากับเหล่า
นักเขียน บรรณาธิการ สำนักพิมพ์ และเหล่านักอ่าน เพื่อเปิดพื้นที่ของ   tailored to both stimulate and inform the general public.
หอศิลปกรุงเทพฯ ให้เป็นอีกเวทีของสังคมทางด้านวรรณกรรม
Activities related to literature-including courses and
discussion sessions with writers, editors, publishers and
การแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือประกาศประชาสัมพันธ์ของหอศิลปreaders-conceived to turn the BACC into another platform
กรุงเทพฯ และรวมไปถึงข่าวสารต่างๆ ของนิทรรศการและกิจกรรม
for literature in society.
พิเศษที่หอศิลปกรุงเทพฯ จัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงข้อมูลและความ
เข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
Communication of information and public announcements
from the BACC-including updates on exhibitions and activities
hosted at the BACC-to ensure widespread awareness amongst
professionals and the public.
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exhibitions
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งานของฝ่ายนิทรรศการในปี 2558 เริ่มต้นด้วยงาน BACC Exhibition นิทรรศการ ‘ใกล้ไกลสัมพัทธ์ส่วนที่ 2’ ซึ่งเป็นแผนงานต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ inSPIRACJE
International Visual Art Festival 13 Muses Institution of Culture ประเทศโปแลนด์ นำเสนอผลงาน
ศิลปะร่วมสมัยข้ามประเทศระหว่างไทยและโปแลนด์ ผ่านการพัฒนาความคิดและโต้ตอบสนทนาระหว่าง
ภัณฑารักษ์เพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในโปแลนด์ (ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์ในประเทศ
ไทย (ส่วนที่ 2, 2558) อีกงานสำคัญซึ่งเป็นความต่อเนื่องในการนำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นอาวุโส BACC
Exhibition Master Series นิทรรศการ ‘นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก’ นำเสนอผลงาน
ของศิลปินผู้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะแนวนามธรรมในเส้นทางการทำงานจากช่วงเวลากว่า 50 ปี ที่เต็มไปด้วย
การสร้างสรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์
ในส่วนของนิทรรศการหลักจากองค์กรภายนอกที่จัดร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ นำเสนอเพื่อส่งเสริมการทำงาน
ร่วมมือระหว่างเครือข่ายเพื่อพัฒนาศิลปะ เช่น บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำเสนอนิทรรศการ
‘ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4 สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย’ เพื่อสร้างแนวทางสนับสนุนศิลปะในแนว
เหมือนจริง หรือในการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม จัดนิทรรศการ ‘ภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4’ และนิทรรศการภาพถ่าย
‘PAUSE’ ส่วนหนึ่งในเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015 จัดโดยฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ทำงานร่วมกับ
กลุ่ม Photo Bangkok นำเสนอภาพถ่ายของศิลปินในประเทศอาเซียน ที่เกี่ยวกับประเด็นระหว่างประเทศใน
ภูมิภาคอันแตกต่าง และภายใต้โครงการเดียวกันคือ นิทรรศการภาพถ่าย ‘ Weatherproof ’ ซึ่งดำเนินงาน
ด้วยการสนับสนุนจากฝ่ายนิทรรศการ จัดขึ้นที่แกลเลอรี่ WTF นำเสนอผลงานของศิลปินไทยภายใต้หัวข้อ
ที่เกี่ยวกับมหันตภัยทางธรรมชาติ ท้ายสุดในมุมของภาพถ่าย ยังเป็นนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้หัวข้อ ‘อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข’
โครงการย่อยอื่นๆ ฝ่ายนิทรรศการได้ทำงานร่วมกับ GB Agency นำเสนอผลงานของศิลปินรุ่นกลาง
ปรัชญา พิณทอง ‘Who will guard the guards themselves’ ซึ่งเป็นผลงานศิลปะสะท้อนมุมมองทาง
สังคมและการเมือง จัดขึ้นที่หน้าหอศิลปกรุงเทพฯ ถ่ายทอดผลงานผ่านเวลาจริงระหว่างกรุงเทพฯ และ
แกลเลอรี่ GB Agency ณ กรุงปารีส นอกจากนี้ โครงการ ‘Live the City: Urban Media Project’ ฝ่าย
นิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ทำงานร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และเครือข่ายคอนเนคติงซิตีส์ ณ
กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน นำเสนองานศิลปะทางด้านมีเดียที่สะท้อนชีวิตและความเป็นอยู่ใน
เมืองหลวงเช่นกรุงเทพฯ
ปี 2558 นี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ BACC International Exhibition ซึ่งเป็นโครงการสัญจร
นิทรรศการจากการดำเนินงานของฝ่ายนิทรรศการ โดยนำเสนอนิทรรศการ ‘มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน:
ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้’ ที่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อสื่อสารความคิดและ
บทสนทนาทางด้านสังคมและการเมืองในภูมิภาคจากประวัติศาสตร์สู่ความคิดร่วมสมัย
งานทางด้านการศึกษาเป็นการนำเสนอกิจกรรมการศึกษาประกอบไปกับทุกนิทรรศการหลักบนชั้น 7, 8
และ 9 เพื่อสื่อสารองค์ความรู้จากนิทรรศการสู่ผู้เข้าชม นอกจากนี้ ในการทำงานเพื่อสร้างและพัฒนา
บุคลากร ฝ่ายนิทรรศการได้ทำงานร่วมกับเจแปนด์ฟาว์นเดชั่น จัดโครงการ Curators’ Workshop
เพื่อสร้างโอกาสในฝึกและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ในสาขาอาชีพภัณฑารักษ์ เพื่อเป็นแหล่งบุคลากร
ในการบริหารจัดการศิลปะร่วมสมัย

The BACC Exhibition Department started the 2015 BACC Exhibition plan with the exhibition Proximity Part II first.
This exhibition was part of the ongoing project which had been developed and organised since 2014 by Exhibition
Department in cooperation with inSPIRACJE International Visual Art Festival 13 Muses Institution of Culture of
Poland in order to present Thai and Polish contemporary artworks. The project had been developed through both
Thai and Polish curators’ ideas and discussion in order to exhibit Thai artists’ artworks in Poland (the first phase,
2014) and exhibit Polish artists’ artworks in Thailand (the second phase, 2015). Another main ongoing project was
the BACC Exhibition Master Series: a Retrospective Exhibition ‘Abstract: The Truth of Art Ithipol Thangchalok.’
The exhibition presented the artworks of the senior artist who has been working on abstract art during his over50-year performance with unique creativity.
BACC Exhibition Department also organised the main exhibitions to foster cooperation between art networks.
For instance, Thai Beverage Public Company Limited presented the ‘4th White Elephant Art Award Exhibition:
Our Beloved Princess’ setting a guideline to support realistic and figurative art, Silpakorn University in cooperation
with BACC and Office of Contemporary Art and Culture, Ministry of Culture organised the 4th Bangkok Triennale
International Print and Drawing Exhibition, Photo Bangkok in collaboration with BACC Exhibition Department
organised the exhibition ‘PAUSE’ as part of Photo Bangkok festival 2015 in order to present ASEAN artists’
photographs related to international issues in different regions. Under the same festival, the exhibition ‘Weatherproof‘
was organised at WTF Gallery in order to present Thai artists’ artworks with the content related to natural disasters.
And the final photography exhibition of the year 2015 was ‘Happiness that Long Life Brings’ 2015 Photography
Exhibition by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn.
In addition, BACC Exhibition Department organised special projects. One of the projects organised in collaboration
with GB Agency was the exhibition ‘Who will guard the guards themselves’ which presented the works of Pratchaya
Phinthong, an emerging artist on the international level reflecting on social and political situations in Thailand.
Arranged at the front of BACC, this exhibition presented his works through real time in Bangkok and at GB Agency
in Paris. Another special project was ‘Live the City: Urban Media Project’ which was organised by BACC Exhibition
Department in cooperation with the Goethe-Institut Thailand and Connecting Cities Network in Berlin, Germany.
The project was planned to present media art which reflected on the life and living in a big city, such as in Bangkok.
The 2015 plan of BACC Exhibition Department was also the beginning of the BACC International Exhibition project
which was managed as a traveling exhibition. The BACC Exhibition ‘Concept Context Contestation: art and the
collective in Southeast Asia’ was thus organized in Hanoi, Vietnam in order to communicate the ideas and
discussion about social and political issues in the region, ranging from history to contemporary concepts.
Ultimately, BACC Exhibition Department used educational activity as an additional activity in every main exhibition
in order to communicate knowledge in each exhibition to audiences. In order to incubate young art personals
including BACC staff and develop their performance, the department cooperated with the Japan Foundation in
organising the project ‘Curators’ Workshop.’ The purpose of the project was to give new staff the opportunity of
training and developing how to work as a curator, and to make them the source of personnel for contemporary art
management.
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main exhibitions
สนามตรึก: หวง หย่ง ผิง และสาครินทร์ เครืออ่อน

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และถัง คอนเทมโพรารี อาร์ต
วันที่: 12 กุมภาพันธ์-26 เมษายน 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์: พิชญา ศุภวานิช
นิทรรศการได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
และคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการจัดหาชิ้นงานศิลปะจากประเทศฝรั่งเศสและประเทศจีนตามลำดับ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นการคิดวิเคราะห์ทั้งในบริบทท้องถิ่น ภูมิภาค
และโลก ด้วยผลงานที่สะท้อนโลกทัศน์อันหลากหลายผ่านการวิจารณ์
และเสียดสีประเด็นสำคัญในสังคมจากศิลปินต่างรุ่นต่างวัฒนธรรมทั้ง
สองท่าน ชื่อนิทรรศการ “สนามตรึก - Imply Reply” สื่อถึงเป้าหมาย
ในการกระตุ้นกระบวนการโต้ตอบทางความคิดระหว่างศิลปินและผู้เข้า
ชมนิทรรศการ และการบูรณาการหลากหลายชิ้นงานจัดแสดงที่ปลุกเร้า
และท้าทายให้ผู้ชมได้ไตร่ตรองแนวคิดเบื้องหลังผลงานที่สื่อถึงอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ และประเด็นเชิงวิเคราะห์ใน
ปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อสังคมยุคร่วมสมัย

Imply Reply: Huang Yong Ping and Sakarin
Krue-On

By BACC Exhibition Department and Tang Contemporary Art
Date: 12 February-26 April 2015
Place: Main Gallery, 8th floor
Curator: Pichaya Suphavanij
With the support from the Embassy of France for the works
from France, as well as the Faculty of Painting, Sculpture and
Graphic Arts, Silpakorn University for the artworks from
China, the exhibition juxtaposes critical thinkings, both in
local, regional and global contexts, communicating reflexive
works of both artists from differing generations to present a
diverse worldview with a critical-ironic potential to address
vital issues. Hence, with the title “Imply Reply”, the exhibition
aims to present reciprocal thinking processes between artists
and audiences and an integrated provocative installation that
challenges viewers to reconsider the idea of art and its
relationship to national identity in recent history with current
issues that are crucial to the contemporary era.
Visitors: 27,865
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ครอสโอเวอร์: ศิลปะ & นักสะสม

Crossover : The Unveiled Collection

นิทรรศการแสดงให้เห็นร่องรอยของการ “ทับซ้อน” ระหว่างพัฒนาการ
ทางศิลปะและวิธีการสะสมผลงานที่เกิดขึ้นกับวงการศิลปะในประเทศไทย
สร้างความชัดเจนของแวดวงศิลปะที่ขับเคลื่อนอย่างมีพลวัตโดยศิลปิน
ไทยผ่านสายตาของผู้อุปถัมภ์ นำเสนอหลักฐานสนับสนุนที่ต้องการ
การสำรวจย้อนกลับไปในวันที่ศิลปินแถวหน้าของไทยเหล่านี้ ร่วมกันสร้าง
อัตลักษณ์ให้กับทิศทางศิลปะในประเทศไทยจนเข้มแข็ง จากความเป็น
“สมัยใหม่” สู่ความเป็น “ร่วมสมัย” ที่เต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความขัดแย้งและประนีประนอมระหว่างประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ความเป็นสมัยใหม่

Crossover: The Unveiled Collection shows evidence of the
“overlap” between the development of art and the collecting
practice in Thai art scene. It depicts a concrete picture of
the art community which has been dynamically driven by
Thai artists with the support of art collectors. The project also
presents supporting evidence from the time when leading
Thai artists created and strengthened the identity of Thai art
from “modern art” to “contemporary art”, along with conflicts
and compromises among traditions, local culture and
modernity.

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ	
วันที่: 20 กุมภาพันธ์-14 มิถุนายน 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์: ธวัชชัย สมคง และชล เจนประภาพันธ์

By BACC Exhibition Department
Date: 20 February-14 June 2015
Place: Main Gallery, 7th floor
Curators: Tawatchai Somkong and Chol Janepraphaphan

Visitors: 41,968
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ใกล้ไกลสัมพัทธ์-ส่วนที่ 2 นิทรรศการศิลปะ ระยะทาง และความสัมพัทธ์

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และ inSPIRACJE International Visual Art Festival 13 Muses
Institution of Culture
วันที่: 4 กรกฎาคม-13 ธันวาคม 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ภัณฑารักษ์: บาร์เต็ก โอท็อคกี และพิชญา ศุภวานิช 	
นิทรรศการนำเสนอศิลปะร่วมสมัยไทยและโปแลนด์ เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างภัณฑารักษ์ไทยและ
โปแลนด์ในการพัฒนาความคิดผ่านการโต้ตอบและสนทนา เพื่อนำเสนอผลงานของศิลปินไทยในโปแลนด์
(ส่วนที่ 1, 2557) และศิลปินโปแลนด์ในประเทศไทย (ส่วนที่ 2, 2558) แก่นสำคัญของนิทรรศการคือ
แนวความคิดเรื่องระยะใกล้และไกล ในความหมายของการมองเชิงสัมพัทธ์ต่อคำอธิบายในภาวะร่วมสมัยที่
เกิดขึ้น และด้วยกรอบความคิดดังกล่าว นิทรรศการในครั้งนี้จึงนำเสนอผลงานศิลปะด้วยความหมายที่ไม่ใช่
เพียงเพื่อทำความเข้าใจเท่านั้น แต่ยังเพื่อให้รู้สึกได้ถึงพื้นฐานของความเป็นมนุษย์อีกด้วย
PROXIMITY-Part II, an art exhibition of distance and relativity

By BACC Exhibition Department and inSPIRACJE International Visual Art Festival 13 Muses
Institution of Culture
Date: 4 July-13 December 2015
Place: Main Gallery, 7th floor
Curators: Bartek Otocki and Pichaya Suphavanji
The exhibition is presented the contemporary art of Poland and Thailand. The project starts with
collaboration between Thai and Polish curators developing a dialoging concept to propose
the works of Thai Artist in Poland (Part I, 2014) and Polish artists in Thailand (Part II, 2015).
The essence of exhibition is the idea of proximity and distance, which are relative interpretations
of any contemporary issues. Within this dimension, the project proposes art carrying messages
that are presented not only to be understood, but also to be felt at the most fundamental level
of being human.
Visitors: 54,958
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PAUSE

PAUSE

นิทรรศการภาพถ่ายของศิลปินในประเทศอาเซียน ที่นำเสนอช่วงเวลาที่
งานภาพถ่ายร่วมสมัยเข้าไปเกี่ยวข้องกับประเด็นที่แตกต่างหลากหลาย
ซึ่งเป็นผลงานที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ไว้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งก่อนหน้านี้
และในครั้งนี้นำมาจัดแสดงในบริบทของช่วงเวลาและสถานที่ที่แตกต่าง
จากเดิม

It is a photographic exhibition by artists from Southeast Asia.
The contemporary works have been created with assorted
themes, at a time before this exhibition, but are selected to
be re-exhibited within a different context of time and place.	

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
และเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015
วันที่: 30 กรกฎาคม-1 พฤศจิกายน 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
ภัณฑารักษ์: อรรฆย์ ฟองสมุทร

By BACC Exhibition Department
and Photo Bangkok Festival 2015
Date: 30 July-1 November 2015
Place: Main Gallery, 9th floor
Curator: Ark Fongsamut

Visitors: 23,482
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นามธรรม: สัจจะแห่งศิลปะ อิทธิพล ตั้งโฉลก

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
ผู้สนับสนุน: บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
และมูลนิธิเอสซีจี
วันที่: 18 สิงหาคม 2558-21 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
ภัณฑารักษ์: เตยงาม คุปตะบุตร 	
ผลงานศิลปะเกือบ 100 ชิ้น ทั้งเก่า ใหม่ และที่ยังไม่เคยจัดแสดงมา
ก่อน จากทุกช่วงเวลากว่า 50 ปี ในชีวิตการทำงานของ “อิทธิพล
ตั้งโฉลก” ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินร่วมสมัยของไทยจำนวนน้อยที่คงยืนหยัด
บนเส้นทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรมอย่างมั่นคงและมั่นใจ
นิทรรศการครั้งนี้นำเสนอผลงานตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาตรี และ
ปริญญาโท ผลงานจากนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรก “Recent Paintings”
(2534), “สีสันแห่งแสง” (2543), “วัตถุแห่งจิต” (2545), “จิตวิญญาณ
บรรพบท” (2549), “ปัญญาญาณและปรีชาญาณ” (2551), “อักขระ”
(2556), รวมถึงผลงานชุดล่าสุดที่นำมาแสดงเป็นครั้งแรก “การเดิน
ทางของเส้นพากินสัน” (2557-2558)

A Retrospective Exhibition “Abstract:
The Truth of Art” Ithipol Thangchalok

By BACC Exhibition Department
Supporter: Asia Plus Group Holdings Public Company Limited
and SCG Foundation
Date: 18 August 2015-21 February 2016
Place: Main Gallery, 8th floor
Curator: Toeingam Guptabutra
	
Nearly 100 pieces including the former works and the ones
that are never exhibited are the works from ever period
during 50 years of creation of Ithipol Thangchalok who,
among few Thai Contemporary artists, intently and
determinedly persists in following the path of abstract art.
The exhibition presents the works that Ithipol has created
since he was an undergraduate and graduate student.
The show includes pieces from his very first solo exhibition
“Recent Paintings” (1991) and many following exhibitions
which are “The Color of Light” (2002), “Matter of Mind”
(2004), “Primal Spirit” (2006), Intuition and Intellect” (2008),
and “Alphabet” (2013). The exhibition also features the very
recent collection “The Journey of Parkinson Lines” (20142015).
Visitors: 50,316
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ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 4: สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย

โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 14 พฤษภาคม-12 กรกฎาคม 2558
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9
นิทรรศการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ศิลปะแบบเหมือนจริงและศิลปะรูปลักษณ์กว่า
60 ชิ้น ที่ได้รับการคัดเลือกจากการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ในปี 2557 ในหัวข้อ
“สมเด็จพระเทพฯ ของชาวไทย” เพื่อให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้
แสดงออกถึงความจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ ชื่นชมในพระอัจฉริยภาพ
และพระจริยาวัตรอันงดงาม เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปี 2558

The 4th White Elephant Art Award Exhibition:
Our Beloved Princess

By Thai Beverage Public Company Limited
and BACC Exhibition Department
Date: 14 May-12 July 2015
Place: Main Gallery, 9th floor

The exhibition displays realistic and figurative art submissions for the
prestigious art competition. This year’s theme ‘Our Beloved Princess’ with
more than 60 pieces of art works also celebrates HRH Princess Maha
Chakri’s 60th birthday.
Visitors: 15,927
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การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ ครั้งที่ 4

โดย มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
วันที่: 14 พฤษภาคม-2 สิงหาคม 2558	
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 8
นิทรรศการจัดแสดงผลงานจำนวน 149 ชิ้น ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับ
รางวัลจำนวน 24 ชิ้น และร่วมแสดง 125 ชิ้น โดยเป็นผลงานประเภท
ภาพพิมพ์จำนวน 94 ชิ้น และประเภทวาดเส้น จำนวน 55 ชิ้น คัดจาก
ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจำนวน 2,315 ชิ้น จากศิลปิน 940 คน ใน 56
ประเทศทั่วโลก การจัดนิทรรศการครั้งนี้ยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ และเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

The 4th Bangkok Triennale International
Print and Drawing Exhibition

By Silpakorn University in cooperation with BACC Exhibition
Department and Office of Contemporary Art and Culture,
Ministry of Culture
Date: 14 May-2 August 2015
Place: Main Gallery, 8th floor
There were 940 artists from 56 countries around the world,
with their 2,315 pieces of works participated in the initial
selection, and there were 149 selected works as the finalists
in the final selection that finally we had 24 top awardwinning works and 125 finalist works on the exhibition
categorized in print totally 94 pieces of works and drawing
totally 55 pieces of works. The exhibition was also to
celebrate on the Auspicious Occasion of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 5th Cycle Birthday
Anniversary and on the Occasion of celebrating 72nd
Anniversary of Silpakorn University in 2015
Visitors: 25,390
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main exhibitions

อยู่มานาน กาลเวลาพาสุข
นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558

โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ
วันที่: 11 ธันวาคม 2558-6 มีนาคม 2559	
สถานที่: ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 9	
ภัณฑารักษ์: นิติกร กรัยวิเชียร

นิทรรศการครั้งนี้จัดแสดงภาพถ่ายจำนวน 158 ภาพ ซึ่งแต่ละภาพนอกจากสวยงามทรงคุณค่าทางศิลปะการถ่ายภาพแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึง
มุมมองจากสายพระเนตรที่ทรงประสบพบเห็นสิ่งต่างๆ ที่ทรงสนพระราชหฤทัย ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพถ่าย อีกทั้งยังให้ข้อคิดเตือนใจใน
แง่มุมต่างๆ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มาชมภาพที่เปรียบเสมือนการเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายของพระองค์ท่านในทุกแห่งหน
Happiness that Long Life Brings
Photography Exhibition by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn 2015

By the Royal Photographic Society of Thailand (RPST) and BACC Exhibition Department
Date: 11 December 2015-6 March 2016
Place: Main Gallery, 9th floor	
Curator: Nitikorn Kraivixien	

The exhibition displays a precious experience for everyone to engage and appreciate Her Royal Highness Princess Maha Chakri
Sirindhorn’s 158 photographs taken along her travels in Thailand and other countries during 2014-2015. Each photograph
contains artistic value while portrays our beloved Princess’ perceptions, wisdoms and stories along the journey.
Visitors: 46,912
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bacc international project
มโนทัศน์ บริบท การต่อต้าน: ศิลปะและส่วนรวมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฮานอย)

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และ Goethe-Institut HANOI, ประเทศเวียดนาม
วันที่: 18-30 มิถุนายน 2558
สถานที่: Goethe-Institut HANOI, เวียดนาม

โครงการสัญจรระดับนานาชาติ ซึ่งได้จัดแสดงครั้งแรกเมื่อปี 2556 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในปี 2558 ศิลปิน ภัณฑารักษ์
และศิลปินเจ้าบ้าน ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ขยายขอบเขต และต่อเติมประเด็นเนื้อหาบนพื้นที่แห่งใหม่สำเร็จมาเป็นนิทรรศการนี้ (Hanoi Re-Focus
CCC) โดยนำเสนอการอภิปรายถกเถียงด้วยภาษาแห่งการสร้างสรรค์ศิลปะของภูมิภาคแห่งนี้จากมุมมองของฮานอย ผ่านกิจกรรมและโครงการ
ความร่วมมือต่างๆ รวมถึงจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยทั้ง 13 ท่านจาก 6 ประเทศ ซึ่งส่วนหนึ่งคัดสรรมาจากนิทรรศการต้นฉบับที่กรุงเทพฯ
ร่วมกับผลงานศิลปะชิ้นใหม่ที่ยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน อันได้แก่ ศิลปะจัดวาง ศิลปะภาพถ่าย วีดีโอ ภาพลายเส้น รวมถึงสื่อประเภทอื่นๆ
อีกด้วย
Concept Context Contestation: art and the collective in Southeast Asia (Hanoi)

By BACC Exhibition Department and Goethe-Institut HANOI, Vietnam
Date: 18-30 June 2015
Place: Goethe-Institut HANOI, Vietnam

The original premiered at BACC Bangkok in December 2013 with the aim to form the connection between Southeast Asian
art. In 2015, artists, curators and host artists who are cultural players will collaboratively create, expand and graft additional
meanings onto the new sphere that becomes the exhibition (Hanoi Re-Focus CCC). To provide the dialogue of Southeast
Asian artistic language through Hanoi lens via collaborative programs and projects, Hanoi Re-Focus CCC presents art
exhibition of 13 contemporary artists from 6 countries selected from the original exhibition along with entirely new works,
which are installation, photography, video, drawing, as well as media.
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special project
Who will guard the guards themselves
โดย ปรัชญา พิณทอง

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับ gb agency
วันที่: 28 พฤษภาคม-19 มิถุนายน 2558	
สถานที่: ลานด้านหน้า หอศิลปกรุงเทพฯ

นิทรรศการศิลปะที่เกิดขึ้นพร้อมกันในปารีสและกรุงเทพฯ จากที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ทั้งสอง ปรัชญา พิณทอง ได้สร้างเรื่องเล่าและประสบการณ์
การรับรู้ที่แตกต่างกันขึ้น ในนิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุดที่ gb agency
ปรัชญาจัดการกับความห่างไกลของพื้นที่ที่แยกนิทรรศการที่ปารีสออก
จากที่บ้านของเขาในกรุงเทพฯ ให้เป็นเสมือนเครื่องกรอง เพื่อให้ชีวิตแก่
พื้นที่และเวลาที่แยกความเป็นจริงออกจากภาพตัวแทน

Who will guard the guards themselves
by Pratchaya Phinthong

By BACC Exhibition and gb agency
Date: 28 May-19 June 2015
Place: Open Space, BACC

The exhibition involves two cities Paris and Bangkok: from
two geographical points Pratchaya Phinthong builds a
narrative and creates different perceptual experiences. For
the new solo exhibition at gb agency, Phinthong targets the
distance that separates the Paris exhibition from his home in
Bangkok as a kind of filter in order to energise space and
time which separate reality from its representation.
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special project

Weatherproof (ส่วนหนึ่งในเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015)

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับเทศกาลโฟโต้บางกอก 2015
วันที่: 4-30 กันยายน 2558
สถานที่: WTF Gallery	
ภัณฑารักษ์: อรรฆย์ ฟองสมุทร
นิทรรศการภาพถ่ายร่วมสมัยนำเสนอภาพถ่ายของศิลปินไทย 6 คน บนเรื่องราวจริงจากปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นนับแต่เหตุการณ์สึนามิ
(พ.ศ. 2547) เหตุการณ์อุทกภัย (พ.ศ. 2554) เหตุการณ์แผ่นดินไหว (พ.ศ. 2557) ที่นำมาสู่การสูญเสียอย่างมหาศาลอย่างประมาณการไม่ได้
ปรากฏการณ์ธรรมชาติแม้จะเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือพยากรณ์ล่วงหน้าได้ แต่ผลที่เกิดจากปรากฏการณ์เหล่านี้ได้สะท้อนถึงความล้มเหลวที่
ซ้ำซากของการจัดการที่บกพร่อง ขาดประสิทธิภาพอย่างที่สุด ภาพที่ปรากฏต่อสาธารณะจึงหนีไม่พ้นภาพของความสูญเสีย ความโหดร้ายที่ซ้ำเติม
ครั้งแล้วครั้งเล่า
Weatherproof (as part of Photo Bangkok Festival 2015)

By BACC Exhibition Department and PhotoBangkok Festival 2015
Date: 4-30 September 2015
Place: WTF Gallery	
Curator: Ark Fongsamut

The collective contemporary photography exhibition by 6 Thai artists presenting the truth of the uncountable catastrophic
damage caused from the natural phenomena; Tsunami (2004), Severe Flooding (2011) and Earthquake (2014). The natural
phenomena are unavoidable and unpredictable. However, their aftermaths show the repetitive failures in management which
are extre-mely deficient and inefficient. It is undeniable that the images shown to public repeatedly express loss and cruelty.
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special project
โครงการ Live the City: Urban Media

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และเครือข่ายคอนเนคติงซิตีส์
วันที่: 15-17 ธันวาคม 2558
สถานที่: ห้องประชุม 501		
โครงการการได้เปิดรับสมัครโครงการสื่อศิลปะอิสระ เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างภาพสะท้อนอย่างมีวิจารณญาณต่อสื่อศิลปะและวัฒนธรรมใน
ประเด็นของเมือง สื่อในเมือง วัฒนธรรมเมือง และหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผู้เสนอโครงการได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยี
และได้รับการช่วยด้านศิลปะเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่เชื่อมโยงสหศาสตร์ไว้ด้วยกันและมีบริบทเฉพาะตามสถานที่จัดแสดง โครงการที่ได้รับคัดเลือก
สองโครงการจะได้รับเงินรางวัลและจะได้แสดงในนิทรรศการ ‘Live the City: Urban Media Project’ ในปี 2559
Live the City: Urban Media Project

By BACC Exhibition Department in cooperation with the Goethe-Institut Thailand and Connecting Cities Network Call
for Media Arts Project
Date: 15-17 December 2015
Place: Meeting Room 501
The project is announced the opening of its call for entries for the independent media art project. The programme aims to
enhance critical reflection on media art and culture in the context of city, urban media, city culture and related platforms.
Participants are required to send a media art project conceived for the urban space of Bangkok or other Thai cities and
received support, in the form of specific technological expertise and curatorial assistance, in order to create a crossdisciplinary approach and site-specific context. Two of these projects will receive grants towards their final implementation,
to be presented during the ‘Live the City: Urban Media Project’ in 2016.
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Curators’ Workshop 2015

Curators’ Workshop 2015

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการสร้างภัณฑารักษ์ที่มีชำนาญ
ในการคัดสรรศิลปะร่วมสมัย ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกต้องนำเสนอ
โครงการนิทรรศการศิลปะในระหว่างการเวิร์คช้อป จากนั้นกรรมการ
โครงการจะคัดเลือกผู้ร่วมโครงการสองท่านเพื่อให้ทุนเดินทางไปทำวิจัย
เป็นเวลาสองสัปดาห์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2559 หลังจากนั้นผู้ร่วม
โครงการทั้งสองท่านจะจัดนิทรรศการที่ได้จากทุนวิจัยครั้งนี้ ในปี 2560

It is a programme aimed at enhancing expertise in curating
contemporary art and related platforms. Selected participants
are required to present an exhibition/art project proposal at
the workshop and two selected participants will receive a
grant for a two weeks research tour in Japan in 2016, after
which they will be asked to organise an exhibition/art project
in 2017 in Thailand.

โดย ฝ่ายนิทรรศการ หอศิลปกรุงเทพฯ และเจแปนฟาวน์เดชั่น
เอเชีย เซ็นเตอร์
วันที่: 18-20 ธันวาคม 2558
สถานที่: ห้องประชุม 501

By BACC Exhibition Department and Japan Foundation
Asia Center
Date: 18-20 December 2015
Place: Meeting Room 501
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ดนตรี

music

Bangkok Music Forum เป็นกิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยในครั้งที่ 9 เป็นการเสวนา
ถึงประสบการณ์ทางดนตรีของศิลปินคนสำคัญ “62 ปี กวีศรีชาวไร่-พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ”
เป็นการพูดคุยถึงชีวิตบนเส้นทางสายดนตรีและการทำงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติของศิลปิน เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ของศิลปินไปยังผู้ชม ถัดมาในกิจกรรม Bangkok Music
Forum ครั้งที่ 10 “The Musical Theatre : ปรากฏการณ์ละครเพลงในประเทศไทย โดย สราวุธ
เลิศปัญญานุช” เป็นการนำเสนอผลงานการประพันธ์ดนตรีของศิลปินผู้คลุกคลีอยู่ในวงการละครเวที
มานานและสร้างบทประพันธ์สำหรับละครเพลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากการเสวนาแล้วยังมีการสาธิต
ด้วยการแสดงดนตรีสดจากการเรียบเรียงบทประพันธ์ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบวงดนตรี
แชมเบอร์ที่จัดแสดงสดในงาน
Bangkok Music Forum: The 9th edition of this discussion forum on musical works was
based on the theme of “62 Years of the Peasant Poet: Pongthep Gradoanchumnaan,”
focusing on the artist’s musical career and interest in environmental preservation to
inspire the audience with his experiences. The 10th Forum, entitled “The Musical
Theatre: Thailand’s Musical Phenomenon by Sarawut Lertpanyanuch,” presented the
works of a musical veteran with a long history of works on the stage. In addition to
the discussion, this forum featured a demonstration of said work with a live music
performance rearranged for a chamber ensemble.

050

Bangkok Music Forum #9
62 ปี กวีศรีชาวไร่-พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
30 พฤษภาคม 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

62 Years of the Peasant Poet: Pongthep Gradoanchumnaan

By BACC Arts Activity Department
30 May 2015 at Auditorium, 5th floor

Bangkok Music Forum #10
The Musical Theatre: ปรากฏการณ์ละครเพลงในประเทศไทย
โดย สราวุธ เลิศปัญญานุช

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
24 ตุลาคม 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

The Musical Theatre: Thailand’s Musical Phenomenon
by Sarawut Lertpanyanuch

By BACC Arts Activity Department
24 October 2015 at Auditorium, 5th floor
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ภาพยนตร์

เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice 2015 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2555 โดยต้องการส่งเสริม
สนับสนุนให้สังคมรู้รักศิลปะภาพยนตร์ในแง่มุมที่ภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของศิลปวัฒนธรรม กระตุ้นผู้คนในสังคมเปิดรับความรู้และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ได้มีโอกาสรับชมภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย หาชมได้ยากจากนานาประเทศทั่วโลก การฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรมีจุดมุ่งหมายนอกเหนือไปจากความบันเทิง โดยหวังว่าภาพยนตร์ที่จัดฉายจะให้
ความรู้และแง่คิดแก่ผู้เข้าชม และเป็นอีกช่องทางการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลาย
สำหรับเทศกาลภาพยนตร์คัดสรรครั้งที่สองภายใต้ชื่อเทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice 2015
ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้เชิญ 5 ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทยที่มีชื่อเสียงมาร่วมคัดสรร
ภาพยนตร์ที่แต่ละท่านชื่นชอบ โดยคัดเลือกจากเรื่องราว เนื้อหา และแนวคิดของภาพยนตร์ที่มีความโดดเด่นน่าสนใจ
เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse: Director’s Choice 2015 จัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง ระหว่างมีนาคม พ.ศ. 2558กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยจัดขึ้นทุกสองเดือน ในแต่ละครั้งจัดฉายภาพยนตร์จากต่างประเทศที่มีความหลากหลายทั้งในด้านเนื้อหา
และรูปแบบ เพื่อเปิดมุมมอง ถ่ายทอดความรู้ วัฒนธรรม แนวคิด และทัศนคติต่างๆ การพูดคุยหลังการฉายภาพยนตร์ทุกครั้งจะ
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ที่มีความรู้ด้านภาพยนตร์กับผู้ชม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ต่อยอดความคิด และจินตนาการสร้างสรรค์ให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป

cinema

Cinema Diverse: Director’s Choice 2015 : The first Cinema Diverse was created in 2012 by Bangkok Art and
Culture Centre’s Arts Activity Department as part of the Bangkok Art and Culture Centre’s mission to promote
arts and culture within the local community as well as encourage arts and cultural dialogue between the artists
and general public. This programme tries to promote cinema not only as an entertaining experience but as
an art form which can be used to project the thoughts, ideas and beliefs of the filmmakers. Through this project,
the audience is encouraged to discover new perspective, experience and knowledge from cinema as well as
exchange ideas by taking part in the talk and the Q&A session after the screening with the filmmakers and
film experts.
For Cinema Diverse: Director’s Choice 2015 we have invited five acclaimed Thai directors to select
five international films of their choosing. The chosen films address diverse cultural and social issues from
which the audience can gain new ideas and perspectives.
All five screenings of Cinema Diverse: Director’s Choice 2015 were shown bi-monthly from March 2015-February
2016. After each screening there was a talk and Q&A session to discuss ideas and thoughts about the film with
the Thai director and film expert. We hope that Cinema Diverse: Director’s Choice 2015 will inspire, build up
dialogue and encourage the exchange of ideas and creativity between the public and the filmmakers.
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เทศกาลภาพยนตร์คัดสรร Cinema Diverse : Director’s Choice 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ / By BACC Arts Activity Department

Frances Ha (USA / 2012)

กำกับภาพยนตร์โดย โนอาห์ บามบัค และคัดสรรโดย นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์
ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย เจ้าของผลงาน Mary Is Happy, Mary Is Happy,
36 และ The Master
Directed by Noah Baumbach. It has been chosen by Nawapol
Thamrongrattanarit, an acclaimed Thai director of Mary Is Happy,
Mary Is Happy, 36 and The Master.
14 มีนาคม 2558/ 14 March 2015 at Auditorium, 5th floor
Court (India / 2014)

กำกับภาพยนตร์โดย ชัยทันยะ ทามหาเน่ และคัดสรรโดย อาทิตย์ อัสสรัตน์
ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย เจ้าของผลงาน Wonderful Town และ Hi-So
Directed by Chaitanya Tamhane. It has been chosen by Aditya Assarat,
an acclaimed Thai director of Wonderful Town and Hi-So.
23 พฤษภาคม 2558 / 23 May 2015 at Auditorium, 5th floor
How to Disappear Completely (Philippines / 2013)

กำกับภาพยนตร์โดย รายา มาร์ติน และคัดสรรโดย ลี ชาตะเมธีกุล
ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย เจ้าของผลงาน ภวังค์รัก
Directed by Raya Martin. It has been chosen by Lee Chatametikool,
an acclaimed Thai director of Concrete Clouds.
18 กรกฎาคม 2558 / 18 July 2015 at Auditorium, 5th floor
The Chaser (Korea / 2008)

กำกับภาพยนตร์โดย นา ฮอง-จิน และคัดสรรโดย บรรจง ปิสัญธนะกูล
ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย เจ้าของผลงาน พี่มากพระโขนง, กวนมึนโฮ,
Shutter กดติดวิญญาณ และแฝด
Directed by Na Hong-jin. It has been chosen by Banjong Pisanthanakun,
an acclaimed Thai director of Pee Mak, Hello Stranger and Shutter.
5 กันยายน 2558 / 5 September 2015 at Auditorium, 5th floor
No (Chile / 2012)

กำกับภาพยนตร์โดย พาโบล ลาร์เรน และคัดสรรโดย อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล
ผู้กำกับภาพยนตร์ชาวไทย เจ้าของผลงาน รักที่ขอนแก่น, ลุงบุญมีระลึกชาติ, แสงศตวรรษ
และสัตว์ประหลาด
Directed by Pablo Larrain. It has been chosen by Apichatpong Weerasethakul,
an acclaimed Thai director of Cemetery of Splendour, Uncle Boonmee Who Can
Recall His Past Lives, Syndromes and A Century and Tropical Malady.
6 กุมภาพันธ์ 2559 / 6 February 2016 at Auditorium, 5th floor
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วรรณกรรม

literature

ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4 เป็นการสานต่อโครงการอบรมผู้มีความสนใจ
เรียนรู้และฝึกฝนการเขียนงานวรรณกรรมสร้างสรรค์ โดยเริ่มต้นขึ้นในปี 2555 และมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ในครั้งนี้หัวใจหลักยังคงเพื่อให้ความรู้ ชี้แนะ สนทนา และแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
การเขียนวรรณกรรมสร้างสรรค์ โดยวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านวรรณกรรม สำหรับปีที่ 4 นี้
มีธีมหลักสูตรเขียนเรื่องสั้นแนว “ดิสโทเปีย” (โลกหม่นมืดในจินตนาการ) และในกระบวนการอบรม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ลงมือเขียนงานของตนเองในลักษณะเรื่องสั้น โดยจะได้รับคำวิจารณ์และ
การแนะนำของวิทยากรและผู้ร่วมชั้นเรียน และเมื่อจบโครงการ ผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน
จะได้รับการบรรณาธิการและพิมพ์รวมเล่มในวารสาร “สะกด” ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับโครงการนี้
โดยเฉพาะ
Bangkok Creative Writing Workshop #4 is the continuation of a training programme
for creative writers that began in 2012 and received widespread interest from its
target audience. This edition of the programme continued to offer knowledge,
advice and opportunities for the exchange of opinions on creative writing together
with expert speakers of varying literature backgrounds. For its fourth year, the
workshop challenged participants to take on the concept of dystopian short stories,
allowing literature enthusiasts to learn from writers and experts in various related
fields of literature. As part of the workshop, participants were able to write one
short story each for speakers and fellow participants to critique. Upon completion
of the workshop, every short story was edited and published in “Sakod” - a special
publication created exclusively for the programme.
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Chaiwat Khupratakun Chamlong Fungcholjitr

Nawapol Thamrongrattanarit

Suradech Chotiudompan

Niwat Puttaprasart

Prabda Yoon

ค่ายงานเขียนสร้างสรรค์กรุงเทพมหานคร #4

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
ทุกวันศุกร์และเสาร์ตลอดเดือนกรกฎาคม 2558
วิทยากร:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (อาจารย์ และนักวิจารณ์วรรณกรรม)
รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ คุประตกุล (อาจารย์ นักเขียน และนักแปลเรื่องวิทยาศาสตร์)
จำลอง ฝั่งชลจิตร (นักเขียน)
นิวัต พุทธประสาท (นักเขียน และบรรณาธิการ),
นวพล ธำรงรัตนฤทธิ์ (ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียนบทภาพยนตร์ และคอลัมนิสต์)
ปราบดา หยุ่น (วิทยากรประจำโครงการฯ)
Bangkok Creative Writing Workshop #4

By BACC Arts Activity Department
Every Friday and Saturday in July 2015
Lecturers:
Asst.Prof. Dr.Suradech Chotiudompan (academic and literary critic)
Assoc.Prof.Dr.Chaiwat Khupratakun (academic, writer and translator)
Chamlong Fungcholjitr (writer)
Niwat Puttaprasart (writer and editor)
Nawapol Thamrongrattanarit (director, screenwriter and columnist)
Prabda Yoon (the project’s lecturer)
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ศิลปะการแสดง

Performative Art Festival 2015 (P.A.F.): An opportunity for performers across various schools of art and
culture-including live performances, experiential performances, stage plays, butoh, Art performance,
contemporary dances, amongst others, to develop their performances for a public audience through
viewing performances themselves and taking part in training programmes and workshops. The Festival
also gave viewers an opportunity to learn more about performance art, ensuring appropriate
understanding of the art form and allowing viewers to analyse the value of a given performance for
both their intellectual stimulation and developmental purposes. Furthermore, the Festival encouraged
social dynamics involving the transfer of knowledge from performers, teachers, and critics to the general
public to create a collaborative mindset and open up a space in society for these artists. In 2015,
the P.A.F. sought to deliver a wealth of different artistic experiences to viewers through the efforts
of many artist troupes. It also included performance art workshops for enthusiasts. One key element
of the 2015 edition was the collaboration with Singaporean performers for “Si Ti Kay”-a performance
that marked the start of a new international network for performance art collaborations.

arts

performing

เทศกาลศิลปะการแสดง 2558 เปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์งานศิลปะการแสดงในหลากหลายรูปแบบ ทั้งศิลปะการแสดงสด และศิลปะการเต้น Experiential Performance รวมถึงการแสดงละครเวที บูโต ศิลปะการแสดงสด
ศิลปะการเต้นรำร่วมสมัย ฯลฯ อันเป็นส่วนหนึ่งของงานศิลปวัฒนธรรม ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานและเผยแพร่ให้แก่
กลุ่มผู้ชมในสังคมได้มีส่วนร่วม ทั้งในการรับชมการแสดงเหล่านั้น และการมีส่วนร่วมเข้ารับการอบรมหรืออบรมเชิง
ปฏิบัติการ รวมทั้งการเรียนรู้การเสพสื่อประเภทศิลปะการแสดง เพื่อเกิดความเข้าใจในการรับชม สามารถนำไปต่อยอด
ความรู้ได้ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลวัตในสังคมในการถ่ายเทความรู้จากผู้แสดง ครูอาจารย์ในแวดวงศิลปะการแสดง
หรือกลุ่มนักวิจารณ์ ไปสู่สังคม และเกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์สังคมให้มีพื้นที่สำหรับศิลปินนักแสดงอีกด้วย
รูปแบบกิจกรรมปี 2558 มุ่งเน้นการเปิดประสบการณ์ให้แก่ผู้ชมในการรับชมศิลปะการแสดงอันหลากหลาย โดยได้รับ
ความร่วมมือจากคณะศิลปินหลายกลุ่มที่มีลักษณะทางการแสดงที่แตกต่างกัน ทั้งยังประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านศิลปะการแสดงให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่สำคัญคือมีการทำงานร่วมกับกลุ่มศิลปินชาวสิงคโปร์ในการนำเสนอการแสดงชุด
Si Ti Kay เพื่อเป็นอีกจุดเริ่มต้นหนึ่งของการร่วมมือกันกับเครือข่ายทางด้านศิลปะการแสดงจากต่างประเทศ
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Secret Keeper

Si Ti Kay

Bangkok Theatre Festival

International Dance Festival

เทศกาลศิลปะการแสดง 2558

โดย ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
ร่วมกับเครือข่ายทางการแสดง
Secret Keeper โดย บีฟลอร์ เธียเตอร์
6-23 สิงหาคม 2558
Asiatopia International Performance Art Festival
โดย กลุ่มศิลปินเอเชียโทเปีย
26 ตุลาคม-2 พฤศจิกายน 2558
เทศกาลละครกรุงเทพ โดย เครือข่ายละครกรุงเทพ
3-15 พฤศจิกายน 2558
มหกรรมการเต้นนานาชาติ โดยมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
17 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม 2558
Si Ti Kay โดย Effendy (Singapore)
6-20 ธันวาคม 2558

ASIATOPIA

Bangkok Theatre Festival

Performative Art Festival 2015 (P.A.F.)

By BACC Arts Activity Department in collaborating
with Performing Artists Network

Secret Keeper by B-Floor Theatre
6-23 August 2015
Asiatopia International Performance Art Festival
by ASIATOPIA
26 October-2 November 2015
Bangkok Theatre Festival by Bangkok Theatre Network
3-15 November 2015
International Dance Festival by Friends of the Arts 	
Foundation
17 November-6 December 2015
Si Ti Kay by Effendy (Singapore)
6-20 December 2015
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การศึกษา

education

งานการศึกษา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เน้นให้ความรู้และความเข้าใจพื้นฐานกับประชาชนทุกกลุ่ม ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถแบ่งออก
ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) การพูดคุย 2) การลงมือปฏิบัติ และ 3) การฝึกอบรม ซึ่งที่ผ่านมาเกิดกิจกรรมที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนจำนวนมาก ในปี พ.ศ. 2558 งานการศึกษายังคงดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของ
หอศิลปกรุงเทพฯ ควบคู่ไปกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้หอศิลป
กรุงเทพฯ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะสำหรับประชาชนทั่วไป กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดี
เสมอมา มีผู้สนใจเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากการเปรียบเทียบการดำเนินงานปี 2557 และมีการร้องขอให้เพิ่มจำนวนครั้งของ
กิจกรรม รวมทั้งมีการเสนอแนะกิจกรรมที่สนใจมายังฝ่ายการศึกษา ซึ่งพยายามปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมให้ตรงกับ
ความต้องการ ก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างยั่งยืน
Educational activities of the BACC commenced with the primary duty of supporting and creating
opportunities for artistic and cultural education, and raising awareness and understanding of these
matters among the general public. The activities can be divided into three main categories: discussions,
workshops and training. Over the years, there were many activities to meet these particular needs of
people. In 2015, educational activities were continued to operate under the BACC’s strategic
framework. Governed by its mission to develop knowledge and understanding of contemporary art, the
Education Department seeks to establish the BACC as the place for artistic learning in the eyes of the
public. All activities organised received enthusiastic responses with 10% more visitors expressing interest
in comparison with 2014. Requests to increase the frequency of activities as well as suggestions for new
activities were submitted to the department, which now strives to improve and develop activities to
address these requests and foster sustainable education in art and culture.
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กิจกรรมการศึกษา ปี 2558
โดย ฝ่ายการศึกษา หอศิลปกรุงเทพฯ
Education Activities 2015
By BACC Education Department

ศิลปะสนทนา 2558
กิจกรรมที่สร้างความเข้าใจศิลปะผ่านการพูดคุยทั้งหมด 2 ครั้ง คือ
2 พฤษภาคม 2558 หัวข้อ “ศิลปะสร้างเมือง เล่าเรื่องเมืองสร้างสรรค์”
1 สิงหาคม 2558 หัวข้อ “หลักประกันจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์”
ซึ่งช่วยกระตุ้น และจุดประเด็นให้หันมาเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม
BACC Art Talk 2015
This project aims to promote a better understanding of arts
for the public with lectures and talks about contemporary art
given by renowned art experts, academics, curators and
artists. There were two BACC Art Talks in 2015.
2 May 2015 with the topic, “Art Creates Town: Innovate City”
1 August 2015 with the topic on “Human Spirit Life Exist”.
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูศิลปะ ประจำปี 2558
กิจกรรมต่อยอดและส่งเสริมแนวทางการจัดการเรียนการสอนศิลปะ
ที่เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยในปี 2558 ได้สร้างรูปแบบ
กิจกรรมที่เชื่อมโยงกับทักษะพื้นฐานทางศิลปะสำหรับเด็ก เช่น
กิจกรรมหุ่นเงา การปั้นใบหน้าสร้างสรรค์ และการสร้างงานศิลปะจาก
วัสดุเหลือใช้ เป็นต้น กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคม 2558
แบ่งเป็น 4 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน
Art Teachers Workshop 2015
This workshop is designed to support art teaching course in
school by providing the participating tools and lessons which
can be applied in the actual class. The workshops included
shadow puppet workshops, face molding and craft making
from recycling materials workshops. This programme ran from
20-30 October 2015 (4 workshops, each workshop took two
days).

059

education

ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะ 2558
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วงปิดภาคเรียนสำหรับเยาวชนในรูปแบบ
ค่ายศิลปะ ตั้งแต่วันที่ 21-25 เมษายน 2558 โดย ครูชลิต นาคพะวัน
เป็นกิจกรรมที่เด็กๆ ได้ใช้ความคิดและถ่ายทอดความรู้สึกอย่างอิสระ
ผ่านการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบที่หลากหลาย โดยสอดแทรก
การเรียนรู้ทักษะทางศิลปะ และกระบวนการคิดเอาไว้ด้วย 	
BACC Art Camp 2015
This art/creative learning summer camp for children during
the school break was conducted by Chalit Nakpawan and ran
from 21-25 April. The project aims to foster children’s
creativity and encourage feeling and thought expression
through various art workshops.
BACC Special Lecture หัวข้อ “It Was Always You: Art and
Moving Image from Video to Film to Media”
กิจกรรมบรรยายพิเศษที่ได้รับเกียรติจากนักวิชาการและภัณฑารักษ์ชาว
ฝรั่งเศส สตีเฟ่น ซาราแซง เดินทางมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเกี่ยว
กับศิลปะประเภทวิดีโออาร์ต เป็นการบรรยายเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะ
ที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเปิดมุมมองใหม่ๆ จากผู้มีประสบการณ์ใน
เวทีศิลปะระดับนานาชาติ กิจกรรมแบ่งการบรรยายออกเป็น 3 ช่วง คือ
7 มีนาคม 2558
หัวข้อ The Origins: From Signal to Performance
หัวข้อ The Recognition of Video by Museums through the
Installation
8 มีนาคม 2558
หัวข้อ The Move from Video to Media and Film Installation
การบรรยายทั้ง 3 หัวข้อนั้นนำเสนอทั้งแนวคิดและพัฒนาการจากจุด
เริ่มต้นการเดินทางมาสู่การสร้างสรรค์งานวิดีโออาร์ตในยุคปัจจุบัน
BACC Special Lecture “It Was Always You: Art and Moving
Image from Video to Film to Media”
This special lecture by a French academic and art curator,
Mr. Stephen Sarrazin focused on the history of video art, the
thought concept, the development of video art creation from
past to present and the direction of what defined the
medium. The lecture was divided into three sections;
7 March 2015
Topic-The Origins: From Signal to Performance
Topic-The Recognition of Video by Museums through the
Installation
8 March 2015
Topic-The Move from Video to Media and Film Installation
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โครงการแลกเปลี่ยนศิลปินรุ่นใหม่ ไทย-อินโดนีเซีย
เป็นโครงการที่ฝ่ายการศึกษาจัดทำร่วมกับเทศกาลศิลปะการแสดงสด
เอเชียโทเปีย สืบเนื่องจากการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะ
แสดงสด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ศิลปินศิลปะแสดงสดรุ่นใหม่ได้มี
เวทีในการเรียนรู้จากศิลปินระดับนานาชาติที่เดินทางมาร่วมเป็นวิทยากร
ณ หอศิลปกรุงเทพฯ ในปี 2558 ฝ่ายการศึกษาได้สนับสนุนศิลปินหญิง
4 ท่าน ซึ่งเป็นศิลปินที่เคยเข้าร่วมการอบรม ในการเดินทางไปร่วม
เทศกาลศิลปะแสดงสด Undisclose Territorry ณ เมืองโซโล (สุราการต้า) ในฐานะศิลปินแลกเปลี่ยน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
องค์ความรู้และเผยแพร่ผลงานด้านศิลปะแสดงสดของศิลปินไทย
Thailand and Indonesia New Artists Exchange Programme
The exchange programme is a cooperation between the
Education Department and ASIATOPIA. In 2005, the
Education Department supported 4 female Thai artists who
had attended the workshop by ASIATOPIA to attend and
perform at the “Undisclose Territory” festival in Solo
(Surakarta) as an exchange artists from Thailand. This gave
the four artists an opportunity to develop and share their
work with international artists and audience.
ASIATOPIA Talk 2015
เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องศิลปะแสดงสด จัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง
18 กรกฎาคม 2558
เสวนาเปิดตัวหนังสือ : Performance Art in Thailand
28 ตุลาคม 2558
ศิลปินเสวนา : Guyu Action ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะ-แสดงสดในเมือง
ซีอาน ประเทศจีน
3-8 พฤศจิกายน 2558
ศิลปินเสวนา : Sakiko Yamaoka
3 ธันวาคม 2558
ศิลปินเสวนา : โครงการ Performance Art Laboratory
ASIATOPIA Talk 2015
Performing Art Forums (4 events)
18 July 2015:
Opening book forum: Performance Art in Thailand
28 October 2015:
Artist Talk Forum: Guyu Action-Modern Art, Performance Art
in Xian, China
3-8 November 2015:
Artist Talk Forum: Sakiko Yamaoka
3 December 2015:
Artist Talk Forum: Performance Art Laboratory Project

โครงการอาสาสมัครหอศิลปกรุงเทพฯ
โครงการสร้างพื้นที่ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจด้านศิลปะ ผ่านการเป็นอาสาสมัครของหอศิลปกรุงเทพฯ
ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมจากฝ่ายการศึกษา เพื่อทำความเข้าใจและ
เรียนรู้บทบาทของการเป็นอาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมการอบรมจะมีโอกาส
ได้ปฏิบัติงานนำชมนิทรรศการ และเป็นผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ
BACC Volunteer Project
This project is initiated to offer the knowledge and
understanding of art through a volunteer programme.
The participants were trained by the staff from the Education
Department about the objectives and roles of BACC’s
volunteer. After completing the training, they will get a
chance to work at BACC as volunteer exhibition tour guide
or assisting various events and activities.
โครงการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา
หนังสือ “10 คำถามที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับศิลปะ” พิมพ์ครั้งที่ 2
เป็นหนังสือที่ส่งต่อความรู้ความเข้าใจศิลปะ ผ่านคำถามที่ผู้สนใจส่วน
ใหญ่ตั้งคำถาม ด้วยภาษาที่เรียบง่าย ไม่ยุ่งยากในการทำความเข้าใจ
การจัดพิมพ์ครั้งแรกได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงมีการพิจารณาให้
นำมาปรับปรุงและพิมพ์เพิ่มครั้งที่ 2 เพื่อส่งต่อไปยังเครือข่ายและ
สถาบันศิลปะต่างๆ
Education Publication Project
“10 Things You’d Like to Know About Art”-2nd Edition
This book was first published to promote the better
understanding and appreciation of the arts. Based on the
common questions that people generally have about art,
it was written with simple words which makes it easy for
everyone. The book was so well received that the second
edition was produced with some revisions and distributed
to our networks and art institutions.

กิจกรรมนำชม

มีคณะเยี่ยมชมเพื่อการศึกษาและดูงานในปี 2558 จำนวน 59 แห่ง
แบ่งเป็น
โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา 10 แห่ง
มหาวิทยาลัย 38 แห่ง
องค์กรต่างๆ 10 แห่ง
รวมจำนวนผู้เยี่ยมชม 3,055 คน

งานวันเด็ก “เด็กศิลป์@bacc 2558” ตอน “Wonderful Journey:
ท่องโลกศิลปะ”
กิจกรรมต่อเนื่องในวาระวันเด็กแห่งชาติ หนึ่งวันที่เด็กๆ จะได้เข้ายึด
พื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ กับการเดินทางท่องไปในโลกศิลปะ ภายในงาน
มีทั้งกิจกรรมฐานศิลปะประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งหมด 6 ฐาน และการแสดง
สำหรับเด็กตลอดทั้งวัน น้องๆ ที่มาร่วมกิจกรรมได้รับทั้งความสนุกสนาน
และเปิดจินตนาการไปพร้อมๆ กัน
Dek-Art@bacc 2015: “Wonderful Journey: Welcome to Art
World”
BACC celebrated the National Children Day with DekArt@bacc 2015: “Wonderful Journey: Welcome to Art World”.
Children were invited to enjoy various art activities, creative
workshops, live performances and fun games.
BACC สัญจร 2558 : นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์
ตอน นิทานอาเซียน
กิจกรรมเพื่อการต่อยอดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนนอกพื้นที่หอศิลปกรุงเทพฯ ฝ่ายการศึกษาได้นำกิจกรรมยอดนิยมของหอศิลปกรุงเทพฯ
นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ มาต่อยอดและขยายโอกาสในการเข้า
ถึงไปสู่พื้นที่การเรียนรู้อื่นๆ ในกรุงเทพฯ โดยการจัดเป็นกิจกรรมสัญจร
ไปเล่านิทานและทำกิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ทั้งหมด 15 ครั้ง จัดกิจกรรม
ที่พิพิธภัณฑ์เด็กจตุจักรและทุ่งครุ 10 ครั้ง และจัดกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนา
เด็กก่อนวัยเรียน 5 ครั้ง 5 ศูนย์
BACC on the Road 2015: Storytelling Activity for Kids
“ASEAN Tales”
BACC on the Road was created to further art and creative
learning activities for children outside BACC. In 2015, the
Education Department brought one of the most popular
activities for kids at BACC, the “Storytelling Activity for Kids”
outside of BACC to other learning centres in Bangkok. Out of
the total fifteen events, ten were held at Chatuchak and
Thung Kru Kids Museums respectively and the other five were
held at five different Bangkok’s child development care
centers.
Educational tours

There were 59 educational tour groups in 2015 including
1 elementary school
10 secondary schools
38 universities
10 organisations and others
Total 3,055 visitors
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ห้องสมุดศิลปะ

art library

ในปี 2558 ห้องสมุดศิลปะได้ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศด้านศิลปะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งที่เป็นหนังสือ
นิตยสาร และสูจิบัตร โดยมีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด จำนวน 43,106 คน และมีผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต จำนวน 8,274 คน
ห้องสมุดได้จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 142 รายชื่อ และสมัครสมาชิกนิตยสารภาษาไทย
จำนวน 15 รายชื่อ ได้แก่ เมืองโบราณ, ศิลปวัฒนธรรม, ศิลปากร, สารคดี, อนุสาร อสท., บ้านและสวน, สีสัน, ซูเปอร์จิ๋ว,
Bioscope, Fine Art, National Geographic, Wallpaper, Writer, Art4d, a day และนิตยสารภาษาต่างประเทศ
จำนวน 7 รายชื่อ ได้แก่ Art Asia Pacific, ArtForum, Art in America, Asian Art News, Frankie, Art Monthly
Australia และ Pipeline
ด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ห้องสมุดได้วางโครงสร้างฐานข้อมูลจดหมายเหตุดิจิทัล
BACC Archive ซึ่งประกอบด้วย ฐานข้อมูลที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะ คือ ฐานข้อมูล BACC Digital Archive และ
ฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อการดำเนินงานภายในมูลนิธิฯ ได้แก่ ฐานข้อมูลเอกสารปฏิบัติงาน และฐานข้อมูลศิลปิน โดยอยู่ใน
ขั้นตอนการพัฒนาระบบให้ใช้งานได้ภายในปี 2559
นอกจากนี้ ห้องสมุดจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ได้แก่ นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์ และ D.I.Y. เราทำได้
In 2015, the Art Library provided information resources on art in both Thai and English. The resources
included books, magazines and exhibition catalogues. Over the past year, the Library has also welcomed
43,106 visitors and provided internet service to 8,274 people.
The Library acquired 142 new titles in Thai and English and subscribed to 15 new Thai-language
magazines-namely Muang Boran Journal, Art and Culture, Silpakorn, Sarakadee, Osotho, Baan Lae Suan,
Season, Super Jeew, Bioscope, Fine Art, National Geographic, Wallpaper, Writer, Art4d, and a day.
7 international magazines were also added to the collection: Art Asia Pacific, ArtForum, Art in America,
Asian Art News, Frankie, Art Monthly Australia and Pipeline.
To develop the BACC Information Center, the Library laid the groundwork for the fully-digital BACC Archive,
which comprises publicly available data, the BACC Digital Archive and internal BACC Foundation data
which includes work documents and artist databases. The system is expected to become operational in
2016.
The Library organised two activities-“Storytelling activity for kids” and “D.I.Y. -We Can Do.”
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นิทานคุณหนูและศิลปะประดิษฐ์

โดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
ทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2558
มุม Kid’s corner ห้องสมุดศิลปะ, โถงชั้น L และห้อง Friends of
bacc ชั้น 6
กิจกรรมมีทั้งหมด 11 ครั้ง ได้แก่ นิทานเรื่อง ปลาฉลามฟันหลอ
และ ก็รักกันได้นะ โดยกลุ่มคิดแจ่ม, แม่ไก่สีแดง โดยคณะละคร
ยายหุ่น, แก้วจอมซน ตอน สุขสันต์วันเกิด, ขนมรวมพลัง, ใครนะ
จะเก็บได้, สิงโตขนฟูกับเขตหวงห้าม, ถุงฝัน, กบยู่อวดดีกบมี่ถ่อมตัว,
จับกินให้หมดเลย และรักกันนะ กอดกันหน่อย โดยกลุ่มนิทานไอ
เดียเพลิน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,280 คน (เด็กจำนวน 630
คน และผู้ปกครองจำนวน 650 คน)
Storytelling activity for kids

By BACC Art Library
Last Saturday of every month from January to November
2015
Kid’s Corner of the Art Library, L floor hall and Friends
of bacc room, 6th floor.
In 2015, there were a total of 11 fables, art and craft
activities launched at BACC. Each based on several
children’s fables-including “The Shark That Lost His Teeth”
and “Ko-Rak-Kan-Dai-Na” by Kid Jam Group, “The Little
Red Hen” by Yai Hoon Drama Troupe, “Kaew the
Naughty: Happy Birthday”, “The Power of the Sweets”
“Who could get them?” “The Fluffy Lion and the
Forbidden Area” “Sweet Dream Bag” “The Arrogant Frog
and the Humble Frog” “I will eat you all” “Shall We Love
and Hug?” by Ideaplearn Group. In total, the activity
welcomed 1,280 participants–including 630 children and
650 parents.

D.I.Y. เราทำได้ โดย Hoo DIY หรือพี่เต้าหู้ (ณฤต
เลิศอุตสาหกูล)

โดย ห้องสมุดศิลปะ หอศิลปกรุงเทพฯ
เดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2558
โถงชั้น L, ห้อง Friends of bacc ชั้น 6 และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรมทั้งหมด 10 ครั้ง ได้แก่ ดอกมะลิวันแม่ หนังสือนิทานเด็กทำมือ
กับหุ่นพับกระดาษ แจกันพันเชือก ขวดตุ๊กตา หุ่นมือ กระเป๋าสตางค์
จากถุงพลาสติก หน้ากากฮาโลวีน กระทงรักษ์โลกจากวัสดุธรรมชาติ
กรอบรูปคู่พ่อ-ลูก การ์ดปีใหม่และคริสต์มาส มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จำนวน 330 คน (เด็กจำนวน 177 คน และผู้ปกครองจำนวน 153 คน)
D.I.Y. -We Can Do by Hoo DIY or P’Taohoo
(Narita Lert-utsahakul)

By BACC Art Library
August to December 2015
L floor hall, Friends of bacc room, 6th floor and MultiFunction room, 1st floor
The 10 activities under this programme included a variety of
children’s D.I.Y. objects such as Jasmine Flowers for Mother’s
Day, Handmade Children’s Book and Origami Dolls, Knitted
Wrapping Vases, Doll Bottles, Hand Puppets, Plastic Pack
Wallets, Halloween Mask, Making Krathong from Natural
Materials, Father & Children Picture Frame, and New Year
& Christmas Card. In total, the activity welcomed 330
participants-including 177 children and 153 parents.
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งานสนับสนุนศิลปิน

artists

support

ปี 2558 งานสนับสนุนศิลปิน โดยฝ่าย
กิจกรรมเครือข่าย ยังคงมีงานหลากหลายเพื่อดำรงวัตถุประสงค์สำคัญของ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในการสร้างความสัมพันธ์ และเชื่อมโยง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
องค์กร ภาคีเครือข่าย และศิลปินสาขา
ต่างๆ โดยแยกย่อยเป็นกลุ่มงานต่างๆ
อันได้แก่ งานสนับสนุนเครือข่ายศิลปิน
ภายในประเทศ งานเสนับสนุนครือข่าย
ศิลปินต่างประเทศ และโครงการพีเพิ่ลส์
แกลเลอรี่
Throughout 2015, BACC Arts
Network Department has
organised several programmes
and upheld their mission to build
up relationships and exchange
artistic and cultural knowledge
between the general public,
network associations and artists.
The programmes are categorised
into 3 groups: Local Artists
Network Support, International
Artists Network Support and the
People’s Gallery Project.
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งานสนับสนุนเครือข่ายศิลปินภายในประเทศ

Local Artists Network Support

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 19

The 19th Thai Short Film and Video Festival

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ
กิจกรรมสำคัญๆ ในปี 2558 ได้แก่

จัดร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) และมูลนิธิหนังไทย
13-23 สิงหาคม 2558
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 และห้องประชุม 401 ชั้น 4
จัดฉายภาพยนตร์สั้นจากไทยและต่างประเทศหลากหลายโปรแกรม
และร่วมลุ้นผลการประกวดหนังสั้นยอดเยี่ยมประจำปีนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ
ได้ร่วมสนับสนุนรางวัลพิเศษ BACC Award จำนวน 2 รางวัล ให้แก่
ผลงานที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่
กาลครั้งหนึ่ง โดย จันทราญา สุริยงค์ และศิริภัสสร อำนวยสมบัติ
และ Dreamscape โดย วรรจธนภูมิ ลายสุวรรณชัย
โครงการศิลปะชุมชน แม่น้ำโขง ครั้งที่ 5

จัดร่วมกับกลุ่มศิลปินโครงการศิลปะชุมชนแม่น้ำโขง
28 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
นำเสนอผลงานศิลปะที่ศิลปินได้ลงไปทำงานในพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน
และชุมชนก่อนที่จะนำมาถ่ายทอดต่อสู่คนเมือง
นิทรรศการ “ติด-ตั้ง-วาง-ฉับพลัน : จุมพล อภิสุข”

1-20 กรกฎาคม 2558 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
สำรวจเส้นทางการทำงานศิลปะของศิลปินผู้บุกเบิกเส้นทางศิลปะ
แสดงสดในเมืองไทย เนื่องในวาระครบรอบ 60 ปีของศิลปินจุมพล อภิสุข
กิจกรรม “27 ปี พันธ์หมาบ้า”

จัดร่วมกับสำนักพิมพ์หอน
5 กรกฏาคม 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรมวาระครบรอบ 27 ปี ของนวนิยายที่ได้ชื่อว่าอยู่ในความทรงจำ
และยังคงมีจำนวนพิมพ์ซ้ำมากที่สุดเล่มหนึ่งของวงการวรรณกรรมไทย
นิทรรศการและเสวนา “ปากบารา PARADISO”
อันดามันสวรรค์ทะเลใต้

จัดร่วมกับสมาคมรักษ์ทะเลไทยและเครือข่ายประชาชนติดตามการพัฒนา จังหวัดสตูล
24-26 เมษายน 2558 โถง และห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
นิทรรศการสื่อถึงความความงดงามและความสำคัญของ ”ปากบารา”
และพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดสตูล ผ่านผลงานภาพถ่ายของช่างภาพ
มืออาชีพ

By BACC Arts Network Department
Notable national activities organised in 2015 included:
In collaboration with Film Archive (Public Organization)
and Thai Film Foundation
13-23 August 2015 at Auditorium, 5th floor and Meeting
Room 401, 4th floor
The festival exhibits Thai and international shorts, including
the competition section. Apart from being a venue partner
for this festival, BACC also supported two BACC Awards for
two outstanding works in art direction and creativity.
For 2015, the awards went to Once Upon a Time by Jantraya
Suriyong and Siripassorn Umnuaysombat and Dreamscape by
Wattanapume Laisuwanchai.
Community Art Project Mekong: The River We Share #5

In collaboration with Art Project Mekong’s artists
28 February 2015 at Multi-Function Room, 1st floor
The exhibition showcased the works of art created from the
collaboration between the artists and the local community
with urban dwellers as the target audience.
Instal–Action: Chumpon Apisuk

1-20 July 2015 at Studio, 4th floor
The exhibition to explore the artistic journey of the live
performance art pioneer in Thailand aimed at celebrating the
60th Anniversary of Chumpon Apisuk.
27 Years of PhanMaBa (Mad dogs & Co)

In collaboration with Horn Publishers
5 July 2015 at Multi-Function Room, 1st floor
Marking the 27th anniversary of the memorable and most
reprinted novel in the Thai literary circle.
“PAKBARA PARADISO” Exhibition

In collaboration with Thai Sea Watch Association and
people’s network for developing of Satun province
24-26 April 2015, at Hall and Multi-Function Room, 1st floor
Through pictures taken by a professional photographer, the
exhibition aimed to convey the beauty and significance of
Pak Bara and the coastal area of Satun.
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งานสนับสนุนเครือข่ายศิลปินภายในประเทศ (ต่อ)

นิทรรศการศิลปะและดนตรีโดยศิลปินกลุ่มเดินดิน
ร่วมกับศิลปินกลุ่มดินดิน
31 มีนาคม-19 เมษายน 2558 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4

กิจกรรมแถลงข่าว “Life Goes On : Music for Friend”
ร่วมกับเครือข่ายศิลปิน
12 กุมภาพันธ์ 2558 โถง ชั้น 1

การจัดประชุมโครงการเตรียมงานรำลึก 100 ปี ชาตกาล
ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์
โดย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
30 พฤษภาคม 2558 ห้องประชุม 502 ชั้น 5

กิจกรรมการจัดประชุมสัมมนาศากยธิดาไทย ครั้งที่ 1
เรื่อง “ความสำคัญ สภาพการณ์ และบทบาทของ “พระภิกษุณีสงฆ์”
ในสังคมไทยและสังคมโลก
ร่วมกับมูลนิธิสานแสงอรุณ
15 กุมภาพันธ์ 2558 ห้องอเนกประสงค์ชั้น 1

นิทรรศการภาพถ่ายอินสตาแกรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
5-31 พฤษภาคม 2558 ผนังโค้งชั้น 3-5

กิจกรรมเสวนา Best Wishes For Asia
ร่วมกับมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
28 มีนาคม 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1

กิจกรรมเวทีเสวนา “จากขบวนการแรงงาน จนถึงการเติบใหญ่ของ
เจนวาย”
โดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
14 พฤษภาคม 2558 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

กิจกรรมหรือนิทรรศการที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือและให้การ
สนับสนุนจากหอศิลปกรุงเทพฯ

เทศกาลภาพยนร์สารคดีนานาชาติศาลายา ครั้งที่ 5
ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
24-27 มีนาคม 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
กิจกรรม TALA AWARDS NIGHT 2015
ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย
21-27 มีนาคม 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรมสัปดาห์ภาพยนตร์โปรตุเกส
ร่วมกับหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
21-24 เมษายน 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

นิทรรศการภาพถ่าย “FACES OF THE BRICS”
ร่วมกับกลุ่มประเทศ BRICS
21 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2558 โถง ชั้น L
กิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษา เครือข่ายมหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์สังคม
โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
20 พฤษภาคม-14 มิถุนายน 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น1

งานมหกรรมการแสดงเดี่ยวนานาชาติ
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนศิลปะ
คอนเสิร์ต “รัก” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน- 8-10 พฤษภาคม 2558 โถง ชั้น 1
ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
กิจกรรมโครงการรณรงค์เนื่องในวันสากลยุติความเกลียดกลัว
ร่วมกับโครงการ We Love The King We Love Thailand
คนรักเพศเดียวกันและคนข้ามเพศ (IDAHOT)
18 เมษายน 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
โดย องค์การเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ
การจัดประชุม “CEO FORUM” ของ MBK GROUP
12 พฤษภาคม 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
ร่วมกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
2 เมษายน 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
นิทรรศการโครงการอุทยานการเรียนรู้แห่งความรักและสันติภาพ
พิพิธภัณฑ์แม่
โดย มูลนิธิสานแสงอรุณ
12-31 พฤษภาคม 2558 โถง ชั้น 1
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นิทรรศการช้างจำลอง “ช.ช้างช่วยช้าง”
โดย WWF-ประเทศไทย (กองทุนสัตว์ป่าโลก)
23 มิถุนายน 2558 ลานด้านหน้า

กิจกรรมแถลงข่าวสมาคมพลังสยาม
โดย บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
30 กันยายน 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5

การจัดแสดงงานศิลปะในโครงการ “จักรยานเร่ วาดทะเลสองฝั่ง”
โดย ศิลปิน คุณประสาท นิรันดรประเสริฐ
30 มิถุนายน-12 กรกฎาคม 2558 โถง ชั้น L

กิจกรรมนิทรรศการและเสวนาโครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและ
ลวดลายปูนปั้นสะพานในกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
8-10 กันยายน 2558 ห้องอเนกประสงค์ และโถง ชั้น 1

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนในหัวข้อว่าด้วยความสร้างสรรค์
กระบวนการ “คิด” ไม่ติด “กรอบ”
โดย โครงการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญาและเครือข่ายจิตวิญญาณใหม่
7 มิถุนายน 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
นิทรรศการสัญจร “คำถามจากริมน้ำ 14 กม.”
โดย กลุ่ม Friends of the River (FOR)
14 กรกฎาคม-2 สิงหาคม 2558 มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1
กิจกรรม “ศิลปินร่วมใจต้านภัยคอร์รัปชั่น”
ร่วมกับสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
22-31 กรกฎาคม 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรม “ศิลปินไทยต้านแฟร๊กกิ้ง” ครั้งที่ 1/2558
โดย กลุ่มศิลปินไทยต้านแฟร๊งกิ้ง
1 กรกฎาคม 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรม “รำลึก 3 ปี กวีอังคาร กัลยาณพงศ์”
ร่วมกับกลุ่มลูกศิษย์ อ.อังคาร กัลยาณพงศ์
25 สิงหาคม 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
นิทรรศการภาพวาดสีน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา
โดย กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
8-18 กันยายน 2558 ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
กิจกรรมระดมความคิดเห็น (Creative facilitation)
เพื่อหาแนวทางพัฒนาระบบอาหารยั่งยืนในเมือง
โดย กรีนพีชและเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
5 กันยายน 2558 ห้องประชุม 401 ชั้น 4

กิจกรรมอบรมนักวิจารณ์วรรณกรรม
โดยกลุ่ม “อ่าน - วิจารณ์”
13 กันยายน 2558 ห้องประชุม 401 ชั้น 4
กิจกรรมค่ำคืนแห่งวรรณกรรมครั้งที่ 3
โดย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ร่วมกับสถานทูตเยอรมนี ออสเตรีย
และสวิตเซอร์แลนด์
6 ตุลาคม 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรมเทศกาลดนตรีคนตาบอดนานาชาติ ครั้งที่ 4
โดย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
16 ตุลาคม 2558 ลานด้านหน้า
กิจกรรมเสวนา เรื่อง ถอดรหัสสถาปัตยกรรมไทย : พัฒนาการของ
สถาปัตยกรรมไทยจากยุคสยามเก่าสู่ยุคสยามใหม่
โดย สภาสถาปนิก
3 ตุลาคม 2558 ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1
กิจกรรมเทศกาลออกแบบบางกอก 2558
ร่วมกับเทศกาลออกแบบบางกอก 2558
15 กันยายน-11 ตุลาคม 2558 ลานด้านหน้า, โถง ชั้น 1
และห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
กิจกรรม “สิทธิ-ละ-ปะ เดอะซีรีย์”
โดย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
29 พฤศจิกายน 2558 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6
กิจกรรมแถลงข่าวงานคอนเสิร์ต 33 ปี คืนสู่รัง
โดย กลุ่มถ่านไม้ไผ่ ร่วมกับศิลปินเพลงมงคล อุทก
25 พฤศจิกายน 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
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กิจกรรมเปิดตัวหนังสือบทกวี “สุญญกาล” ของสมพงษ์ ทวี,
และหนังสือบทกวี “ความรักศักด์สิทธิ์” ของชิตะวา มุนินโท
โดย กลุ่มบลู อะเกต
21 พฤศจิกายน 2558 มุมสามเหลี่ยม ชั้น 1

Local Artists Network Support

นิทรรศการและกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล
คุณประยูร จรรยาวงษ์
ร่วมกับมูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์
4-29 พฤศจิกายน 2558 ผนังโค้ง ชั้น 4-5

“Life Goes On: Music for Friends” Press Conference
In collaboration with Artists Network
12 February 2015, Hall, 1st floor

Exhibition of the Prints of Mr.Jiri Sliva and Magic World
of Czech Republic in Thailand
โดย สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชค ประจำประเทศไทย
15 ธันวาคม 2558-17 มกราคม 2559 ผนังโค้ง ชั้น 3-5
คอนเสิร์ต “คิดถึงคนที่ไม่ได้ไปหา”
โดย ศิลปินอารักษ์ อาภากาศ
26 ธันวาคม 2558 ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
กิจกรรม “นิทรรศการสื่อเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงหลัก”
โดย มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน
22-23 ธันวาคม 2558 ห้อง Friends of bacc ชั้น 6

Activities or exhibitions in collaboration with and
supported by the BACC through the Arts Network
Department:

Thai Sakyadhita Conference#1 on “Significance, Situation,
and the Roles of Buddhist Nuns in Thai and Global Society,”
In collaboration with Sarnsaeng-Arun Foundation
15 February 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Best Wishes For Asia Dialogue
In collaboration with the Sathirakoses-Nagapradipa
Foundation.
28 March 2015, Multi-Function Room, 1st floor
The 5th Salaya International Documentary Film Festival
In collaboration with the National Film Archive (Public
Organization).
24-27 March 2015, Auditorium, 5th floor
TALA AWARDS NIGHT 2015
In collaboration with Thai Association of Landscape Architects
21-27 March 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Portuguese Film Festival
In collaboration with the National Film Archive (Public
Organization) and the Embassy of Portugal
21-24 April 2015, Auditorium, 5th floor
“Love”: A Tribute Concert to Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary
In collaboration with the “We Love The King We Love
Thailand” Program
18 April 2015, Auditorium, 5th floor
CEO FORUM by MBK Group
In collaboration with MBK Public Company Limited.
2 April 2015, Multi-Function Room, 1st floor
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กิจกรรมพิเศษเครือข่ายศิลปะ
Special activities
by BACC Arts Network Department

กิจกรรม “ศิลปะสังสรรค์ กวีสโมสร”
ร่วมกับเครือข่ายศิลปิน
เดือนละครั้ง เริ่มมีนาคม 2558
ห้อง Friends of bacc
Creative Arts and Poetry Gatherings
In collaboration with Artists Network
Monthly event starting from March 2015,
Friends of bacc room
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Art and Music Exhibition by Earthwalker Group
In collaboration with Earthwalker Group
31 March-19 April 2015, Studio, 4th floor

“Chor Chaang Saving Elephants” Campaign
By WWF Thailand (World Wide Fund for Nature)
23 June 2015, Open Space

The 100th Anniversary of Professor Puey Ungphakorn
Preparatory Conference
By Sathirakoses-Nagapradipa Foundation (SNF)
30 May 2015, Meeting Room 502, 5th floor

“Sea Journal: Art Record Of The Motherland”
Art Exhibition
By Prasart Nirandonprasert, Artist.
30 June-12 July 2015, Hall, L floor

Instagram Photos Exhibition in Honour of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn
By the Royal Photographic Society of Thailand
5-31 May 2015, Wall, 3rd-5th floor

“Of Creativity and Thinking Out of the Box Process”
Dialogue
By the Development of Intellectual Health and New Spirit
Network Project
7 June 2015, Multi-Function Room, 1st floor

“From the Labor Movement to the Rise of GEN-Y” Dialogue
By Thai Public Broadcasting Service
14 May 2015, Friend of bacc room, 6th floor
A photohraphic exhibition “FACES OF THE BRICS”
In collaboration with BRICS
21 May-14 June 2015, Hall, L floor
University Network for Change (UNC) Student Exhibition
By Thai National Health Foundation
20 May-14 June 2015, Multi-Function Room, 1st floor
The International SOLO Festival
In collaboration with Friends of the Arts Foundation.
8-10 May 2015, Hall, 1st floor
Campaign for International Day Against Homophobia,
Transphobia, and Biphobia (IDAHOT)
By United Nations Educational, Scientific, and Cultural
Organization (UNESCO).
12 May 2015, Auditorium, 5th floor
Mother’s Spiritual Museum
By Sarnsaeng-Arun Foundation
12-31 May 2015, Hall, 1st floor
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“Questions from the River-14 Km Touring Exhibition”
By Friends of the River (FOR)
14 July-2 August 2015, 1st floor
“Artists Against Corruption” Campaign
In collaboration with the Thammasat Anti-Corruption
Institute
22-31 July 2015, Multi-Function Room, 1st floor
“Thai Artist Anti Fracking” 1/2015
By Thai Artist Anti Fracking Group
1 July 2015, Multi-Function Room, 1st floor
“3 Years in Remembrance of Angkarn Kallayanapong”
In collaboration with Angkarn Kallayanapong’s students.
25 August 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Watercolour Painting Exhibition in Honour of Her Royal
Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday
Anniversary
By Department of Probation, Ministry of Justice
8-18 September 2015, Studio, 4th floor
Creative Facilitation for the Sustainable Food System
in the City
By Green Peace Thailand and the Art and Culture Network
5 September 2015, Meeting Room 401, 4th floor

Siam Power Group Press Conference
By SIAMPIWAT Company Limited.
30 September 2015, Auditorium, 5th floor
Exhibition “On the Preservation of Bridge Sculptures and
Carvings in Bangkok”
In collaboration with the Faculty of Painting, Sculpture and
Graphic Arts, Silpakorn University
8-10 September 2015, Multi-Function Room and Hall,
1st floor
Literary Criticism Training Workshop
By the “Read–Criticize” Group
13 September 2015, Meeting Room, 4th floor
Literarische Nacht 3
By Goethe-Institut Thailand in collaboration with the
German, Austrian and Swiss Embassies
6 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Blind Music Festival #4
By the Thailand Association of the Blind
16 October 2015, Open Space
Decoding Thai Architecture: Thai Architecture Development
from the Classical time to the New Siam
By the Architect Council of Thailand
3 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor

33 Years “Back to the root” Concert Press Conference
By the Tanmaiphai Group in collaboration with the artist
Mongkol Utok
25 November 2015, Auditorium, 5th floor
Poetry Book Launch & Exhibition: “Vacuum” by Sompong
Tawee and “Sacred Love” by Chitawa Muninto
By the Blue Agate
21 November 2015, 1st floor
The 100 Years of Prayoon Chanyawong Exhibition
In collaboration with the Prayoon Chanyawong Foundation
4-29 November 2015, Wall, 4th-5th floor
Exhibition of the Prints of Mr.Jiri Sliva and the Magic World
of Czech Republic in Thailand
By the Embassy of Czech Republic of Thailand
15 December 2015-17 January 2016, Wall, 3rd-5th floor
“Thinking of You” Concert
By Arak Arpakard
26 December 2015, Auditorium, 5th floor
“Youth Media Risk Factors Reduction” Exhibition
By Media for Youth Foundation
22-23 December 2015, Friends of bacc room, 6th floor

Bangkok Design Festival 2015
In collaboration with the Bangkok Design Festival 2015
15 September-11 October 2015, Open Space, Hall, 1st floor
and Auditorium, 5th floor
Human Rights and Arts the Series
By the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP),
Mahidol University
29 November 2015, Friends of bacc room, 6th floor

071

artists support

งานสนับสนุนเครือข่ายศิลปินต่างประเทศ

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ

รางวัล Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art ครั้งที่ 2
จัดร่วมกับมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ ประเทศสเปน
หลังจากที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร และมูลนิธิฮานเนฟเก้นส์ ประเทศสเปน ได้ตัดสินมอบรางวัล ‘Han Nefkens FoundationBACC Award for Contemporary Art’ ซึ่งเป็นรางวัลด้านศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ให้แก่ ศิลปินชาวอินเดีย อานูป แมทธิว โทมัส
เมื่อเดือนมกราคม 2558 และในวันที่ 16 มิถุนายน 2558 อานูป แมทธิว โทมัส ได้เดินทางจากเมืองโคชิ ประเทศอินเดีย เพื่อเป็นศิลปินพำนักที่
กรุงเทพฯ เป็นเวลา 1 เดือนครึ่ง ระหว่างการพำนัก อานูปได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ รวมทั้งพบเจอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับศิลปินหลายท่าน
เช่น ปิยทัต เหมทัต มานิต ศรีวานิชภูมิ เพชร โอสถานุเคราะห์ ฯลฯ และได้เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 3 วัน เพื่อเยี่ยมชมแกลเลอรี่และ
พบปะศิลปินที่เชียงใหม่ อาทิ คามิน เลิศชัยประเสริฐ นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล โฆษิต จันทรทิพย์ และธวัชชัย พันธุสวัสดิ์ หลังจากเสร็จสิ้นการพำนัก
อานูปได้เดินทางกลับไปประเทศอินเดียในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และเริ่มต้นผลิตผลงานศิลปะสำหรับการจัดแสดงเป็นนิทรรศการ ซึ่งแสดงถึง
สิ่งที่ศิลปินให้ความสนใจ และมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ที่ศิลปินได้รับระหว่างช่วงเวลาการพำนักที่กรุงเทพฯ
กิจกรรมฉายภาพยนตร์และเสวนา The New Rijksmuseum: บูรณะโกลาหล
จัดร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์
27 พฤศจิกายน 2558
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5
กิจกรรมฉายภาพยนตร์สารคดีและเสวนาภายหลังการชมภาพยนตร์เกี่ยวกับการบูรณะพิพิธภัณฑ์ โดยเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะ
พิพิธภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย พนมบุตร จันทรโชติ ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หทัยรัตน์ มณเฑียร นักพิพิธภัณฑ์และผู้ออกแบบ
ประสบการณ์ศูนย์ศึกษาข้อมูลประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์ (บ้านฮอลันดา) และธิดา ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร
Bioscope และกลุ่ม Documentary Club ผู้นำภาพยนตร์เรื่องนี้มาฉายในประเทศไทย
กิจกรรม Galleries’ Night / Bangkok Artracks
จัดร่วมกับสถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย
28 พฤศจิกายน 2558
หอศิลปกรุงเทพฯ และพื้นที่อื่นๆ ตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส
ร่วมสำรวจเส้นทางชมศิลปะยามค่ำคืนใจกลางเมืองของกรุงเทพฯ Galleries’ Night ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “แสง” นอกจากหอศิลปกรุงเทพฯ
แล้วยังครอบคลุมพื้นที่ศิลปะจำนวน 38 แห่งตามเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดให้ชมตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
นิทรรศการประชิด-แปลกหน้า Encounter with Strangers
นิทรรศการศิลปินในพำนักจากเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา
26 กันยายน-25 ตุลาคม 2558
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางศิลปะระหว่างกรุงเทพฯ และเมืองควิเบก ประเทศแคนาดา โดยในปี 2558 ศิลปินชาวควิเบก จำนวน 10 คน
ได้เดินทางมาพำนักและสร้างงานในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 2 สัปดาห์ นิทรรศการสะท้อนผลงานของศิลปินจากเมืองหนึ่งในสภาวะใหม่ของอีกเมืองหนึ่ง
ผู้ชมจะได้เห็นภาพของกรุงเทพฯ ผ่านสายตาของผู้แปลกหน้าสะท้อนมุมมองและแนวคิดที่แตกต่างไป กระตุ้นให้ครุ่นคิดถึงบ้านเมือง ความเป็นอยู่
และตัวตนในฐานะผู้พำนักอาศัย
เทศกาลศิลปะแสดงสดนานาชาติ เอเชียโทเปีย 17
28 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558
ห้องสตูดิโอ ชั้น 4
การแสดงสดจากศิลปินนานาชาติจำนวน 24 คน จาก จีน แคนาดา สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไต้หวันและประเทศไทย นอกเหนือจากจัดแสดงหลักที่หอศิลปกรุงเทพฯ แล้ว เทศกาลศิลปะแสดงสดเอเชียโทเปีย 17 ยังมีโปรแกรมสัญจรไปยังจังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
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1. ASIATOPIA #17/2015 International Performance Art Festival
2. The Second Han Nefkens Foundation-BACC Award for
Contemporary Art
3. Galleries’ Night / Bangkok Artracks
4. The New Rijksmuseum: special screening with a discussion on 	
museum restoration
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Encounter with Strangers Exhibition

International Artists Network Support

By BACC Arts Network Department

The Second Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art
In collaboration with Han Nefkens Foundation, Spain
After being awarded the winner of the second Han Nefkens Foundation-BACC Award for Contemporary Art in January 2015,
the Indian artist, Anup Mathew Thomas has arrived in Bangkok, Thailand from Kochi, India to participate in the Artist-inresidence programs from 16 June-31 July 2015. During the residency in Bangkok, Mathew has been visiting various places,
exhibitions, museums, galleries and meeting with the local artists such as Piyatat Hemmatat, Manit Sriwanichpoom and Petch
Osathanugrah. Mathew also travelled to Chiang Mai for 3 days to visit galleries and artists including Kamin Lertchaiprasert,
Navin Rawanchaikul, Kosit Juntaratip and Tawatchai Punsawat. After the residency, Mathew will travel back to India and work
on his exhibition which will present his concern together with situations he has been involving during his visits to Bangkok and
between.
The New Rijksmuseum: special screening with a discussion on museum restoration
In collaboration with the Embassy of the Kingdom of the Netherlands
27 November 2015
Auditorium, 5th floor
A special screening of “The New Rijksmuseum”, a documentary about the ten-year renovation process of the world famous
Rijksmuseum in Amsterdam, The Netherlands, is followed by a discussion on museum restoration by experts working in the
field; Panombutr Chantarachoti, Director of the National Museum, Hathairat Montien, a museologist and experience designer
of the Information Centre on the History of Dutch-Thai Relations, Ayutthaya (Baan Hollanda) and Thida Plitpholkarnpim,
founder of Bioscope and the Documentary Club who bought the screening right of the film to be shown in Thailand
Galleries’ Night / Bangkok Artracks
28 November 2015
BACC and area along BTS lines
Galleries’ Night turned the City of Angels into a large and festive open-museum, full of the colors of the contemporary art,
focused on the theme of “The Light”. Apart from BACC, Galleries’ Night gathered 38 galleries and art spaces located in
Bangkok, which will especially open from 7 pm until late, along the two BTS lines.
Encounter with Strangers Exhibition
An Exhibition of Quebec Artists in Residence at BACC
26 September-25 October 2015
Studio, 4th floor
The exhibition is an art-in-residency program between Bangkok and Quebec, Canada. In 2015, ten Quebec artists were invited
for a two-week stay in Bangkok to create their art works. The exhibition showcases the works of art which reflect the “confrontational state”. The audience had an opportunity to witness Bangkok through the eyes of the strangers who portray Bangkok
with different reflections, and ideas. The exhibition encouraged the audience to ponder their country, livelihood, and identity.
ASIATOPIA #17/2015 International Performance Art Festival
28 October-1 November 2015
Studio, 4th floor
This year, 24 international artists from China, Canada, Japan, Taiwan and Thailand were invited to display their works not
only at the BACC, but also in Nan and Chiang Mai provinces as well.
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พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ 2558
โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ

People’s Gallery 2015
By BACC Arts Network Department

ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา โครงการพีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ คือหนึ่งความตั้งใจ
ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครในอันที่จะส่งเสริมและ
สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่และศิลปินอาชีพของไทย ด้วยการเปิดพื้นที่ทำเล
ทองบริเวณชั้น 2 โซน artHUB ให้ศิลปินนำเสนอผลงานโดยอิสระและ
ไม่คิดค่าใช้จ่าย ปี 2558 ที่ผ่านมา พีเพิ่ลส์แกลเลอรี่ได้จัดแสดงรวมทั้ง
สิ้น 18 นิทรรศการ เปิดโอกาสให้ศิลปินราว 30 คนได้มีพื้นที่ในการนำ
เสนอผลงาน ทั้งแสดงเดี่ยวและแสดงในนามกลุ่ม โดยมียอดจำนวนผู้
เข้าเยี่ยมชมรวม 61,248 คน

The project “People’s Gallery” has been set as one of the
aims of the Bangkok Art and Culture Centre (BACC) since
2012 to promote and support both young and professional
Thai artists. BACC opens the space in the artHUB zone on
the 2nd floor, where is one of the good locations of the
building, for allowing the artists to exhibit their artworks
independently and without having to pay any charge. In
2015, the project “People’s Gallery” organised 18 exhibitions
in total which gave 30 artists the opportunity of using the
space to present their works both in solo and group
exhibitions. The total amount of the audiences who visited
the exhibitions was 61,248.

นิทรรศการธรรมชาติของธรรมชาติ 2 โดย อิศเรศ วงศ์สิงห์ และ
จักรกฤษณ์ ศรีสงคราม : 6-29 มกราคม 2558 นิทรรศการการ
เข้าสู่ยุคแห่งชวเลข โดย ธนทร บูรณศิลปิน : 6-29 มกราคม 2558
นิทรรศการอีกา โดย รวิ กฤษณะโลม : 4-28 กุมภาพันธ์ 2558
นิทรรศการภาพถ่าย นัย พื้น ที่ โดย อลิซ วิชช์โชติ : 7-29 มีนาคม
2558 นิทรรศการ Knowledge is Everything โดย Jan Krogsgaard
และ Liam Morgan : 3-29 มีนาคม 2558 นิทรรศการนัยย์ ชีวิต
โดยกลุ่ม “Black Space” (สุเมธ พัดเอี่ยม, พีรนันท์ จันทมาศ และ
สุรีวัลย์ สุธรรม) : 3-29 เมษายน 2558 นิทรรศการมาลีมาเล่า
ผ่าน...ระพีลีลา โดย ระพี ลีละสิริ : 3-31 พฤษภาคม 2558
นิทรรศการศิลปะ “คน” โดย เจนวิทย์ ไชยสี : 5-29 พฤษภาคม 2558
นิทรรศการความไม่สมบูรณ์แบบ โดย อรอนงค์ แก้วสมบูรณ์ : 3-28
มิถุนายน 2558 นิทรรศการ Moka World โดย ปีณิฎา สุนทรรัตน์ :
4-31 กรกฎาคม 2558 นิทรรศการศิลปะ “ปรารถนา” โดย ชญานิน
กวางแก้ว : 4-31 กรกฎาคม 2558 นิทรรศการภาพถ่ายขาวดำ :
บันทึกช่วยจำ 2558 โดย ศิลปินกลุ่ม Art photo school : 4-29
สิงหาคม 2558 นิทรรศการ ศิลปะสังสรรค์ กังหัน 2558 โดย
ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์, สายัณห์ สนิทราษฏร์, สมบูรณ์ พวงดอกไม้,
ไพศาล ธีรพงศ์วิษณุพร : 3-27 กันยายน 2558 นิทรรศการน้ำผึ้ง
แผ่นดิน-น้ำนมแม่ธรณี 2 (แฟรกกิ้ง) โดย สุรพล ปัญญาวชิระ : 4-31
ตุลาคม 2558 นิทรรศการศิลปะ “ป่าอารมณ์” โดย กรรณิการ์
จันทร์สุวรรณ : 3-31 ตุลาคม 2558 นิทรรศการทวิภพแห่ง
ธรรมชาติ โดย ชวนะ บุญชู : 4-28 พฤศจิกายน 2558 นิทรรศการ
สัญลักษณ์ชีวิตในจินตนาการ โดย วิญญากร จันทะศิริ : 4-28
พฤศจิกายน 2558 นิทรรศการภาพวาดบนกระเบื้อง ครั้งที่ 3 โดย
ชมรมนักวาดภาพบนกระเบื้องเคลือบแห่งประเทศไทย : 3-27 ธันวาคม
2558
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Nature of Nature 2 Exhibition by Issared Wongsing and
Chakkrit Srisongkram : 6-29 January 2015 Into the Edge of
Digital Art Exhibition by Tanatorn Buranasinlapin : 6-29
January 2015 “Crow” The 1st Solo Exhibition by Ravi
Gitsanaiom : 4-28 February 2015 Photo Exhibition Space
Within by Alizz Vichchou : 7-29 March 2015 Knowledge is
Everything by Jan Krogsgaard and Liam Morgan : 3-29 March
2015 Implication of Life Exhibition by Sumeth Put-aiem,
Phiranan Chanthamat and Suriwan Sutham (Black Space) :
3-29 April 2015 Flora Tell by Rapee Leelasiri : 3-31 May
2015 Art Exhibition “People” by Janwit Chaisee : 5-29 May
2015 Imperfection by Onanong Kaewsomboon : 3-28 June
2015 Moka World by Peenida Sunthornrat : 4-31 July 2015
Art Exhibition “Desire” by Chayanin Kwangkaew : 4-31 July
2015 Black & White Photography Exhibition : Memo 2015
by Art photo school Artists : 4-29 August 2015 Kanghan
Group’s Art Exhibition 2015 by Prasit Chanitrapirax, Sayan
Sanitrat, Somboon Pouangdogmai, Paisal Theerapongvisanuporn : 3-27 September 2015 Honey Earth-Mather Earth’s
Milk 2 (Fracking) by Surapol Phanyawachira : 4-31 October
2015 “Lost in Mind Forest” Art Exhibition by Kannika
Jansuwan : 3-31 October 2015 Two Sides of Nature
by Chawana Boonchoo : 4-28 November 2015 Symbolic of
Imagination Life by Winyagorn Jumthasiri : 4-28 November
2015 The 3rd Thailand Porcelain Painting Club Exhibition
by Thailand Porcelain Painting Club (TPPC) : 3-27 December
2015
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งานผลักดันนโยบายและหาทุน

policy

งานผลักดันนโยบายและหาทุน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ยังคงสานต่อภารกิจในการขับเคลื่อนการปฎิรูปศิลปวัฒนธรรม โดยจัด
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ กิจกรรมสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติพบเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “การรับฟัง
และสร้างการมีส่วนร่วมของนโยบายปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม”
และกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนให้มีการบรรจุวาระทางศิลปวัฒนธรรม
ในรัฐธรรมนูญ
For policy development and fundraising work, Bangkok Art
and Culture Centre continued its mission to drive artistic
and cultural reform in Thailand. Three related events were
organised: a meeting between the National Reform Council
and the Art & Culture Network, a seminar entitled “Opinions
on and Participation in Art and Culture Reform Policies” and
activities supporting the addition of art and culture subjects
into the National Constitution.
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กิจกรรมผลักดันนโยบายและหาทุน

Activities for policy development and fundraising work

กิจกรรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติพบเครือข่าย
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อรายงานการดำเนินงานและรับ
ฟังข้อเสนอการปฏิรูปงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
27 มีนาคม 2558
กิจกรรมสัมมนาเรื่อง “การรับฟังและสร้างการมี
ส่วนร่วมของนโยบายปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม”
25 สิงหาคม 2558
กิจกรรมรณรงค์สนับสนุนให้มีการบรรจุวาระทาง
ศิลปวัฒนธรรมในรัฐธรรมนูญ
22 ธันวาคม 2558

A meeting between the National Reform Council and the Art & Culture
Network to report on past actions and discuss proposals for the reformation
of activities in support of art and culture.
27 March 2015
A seminar entitled “Opinions on and Participation in Art and Culture Reform
Policies.”
25 August 2015
Activities supporting the addition of art and culture subjects into the
National Constitution.
22 December 2015

โดย ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย หอศิลปกรุงเทพฯ

By BACC Arts Network Department
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งานบริการพื้นที่

jan
มกราคม

กิจกรรมพิธีมอบใบประกาศนียบัตรของนักเรียนสถาบันดนตรีเคพีเอ็น
โดย เคพีเอ็น มิวสิค
KPN Music Academy Diploma Awards Ceremony
by KPN Music, Co., Ltd
11 January 2015, Auditorium, 5th floor
งานแถลงข่าวโครงการประกวดภาพจิตรกรรม ในหัวข้อครอบครัวช้างในหัวใจ
โดย บริษัท อีเว้นเทเซีย จำกัด
A press conference on the painting contest “Elephant
Families in My Heart”
by Eventasia, Co., Ltd.
15 January 2015, Multi-Function Room, 1st floor

space

งานบริการพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรม
ของหน่วยงานภายนอก ในปี 2558
Provided services areas for activities
of external organisations in 2015

080

services

กิจกรรมสานสัมพันธ์และสังสรรค์ปีใหม่ 2558
โดย ห้างหุ้นส่วนสามัญ เลอปลาแดก
Relationship Building Activities and New Year Party
by the Le Pladaak Partnership
18 January 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Imagical in Concert Form
โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย มหิดล
by Music of College, Mahidol University
21 January 2015, Auditorium, 5th floor
งานแถลงข่าว “สถาปนิก’58”
โดย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
“Architect Expo 2015” Press Conference
by TTF International, Co., Ltd.
22 January 2015, Multi-Function Room, 1st floor

งานแถลงข่าวการจัดประกวดภาพยนตร์สั้น สำนักงานเลขาธิการ
โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
A press conference “Short Film of Parliament contest”
by the National Assembly Radio and Television Broadcasting
Station
23 January 2015, Hall, 1st floor
กิจกรรมเสวนา “แผ่นดินไม่สิ้นคนดี”
โดย บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
“Good Men Never Die” Talk
by TV Burabha, Co., Ltd.
24 January 2015, Multi-Function Room, 1st floor
การจัดงานคอนเสิร์ต การแสดงโชว์ของเด็กนักเรียน
โดย บริษัท จีอาร์ โวคอล สตูดิโอ จำกัด
Student Showcase Concert
by Grammy Vocal Studio Co., Ltd.
25 January 2015, Auditorium, 5th floor
พิธีมอบรางวัลศิลปกรรมยุวพัฒน์และนิทรรศการศิลปะเด็ก       
ประจำปี 2557
โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
The Yuvabadhana Foundation Art Awards and Juvenile     
Art Exhibition 2014
by Yuvabadhana Foundation
27 January- 8 February 2015, Hall, 1st floor & Auditorium,
5th floor
การนำเสนอผลงาน ประกาศผล และมอบรางวัล โครงการประกวด
ผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้านอาเซียน เรื่องอาเซียน...    
แตกต่างอย่างกลมกลืน
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Media Production and Broadcasting Contest Award
Announcement on “ASEAN: Harmony in Diversity”
by the Office of the Higher Education Commission
30 January 2015, Auditorium, 5th floor
อบรมโครงการ Enter Book Episode 4 โชว์ของ ประลองเทียน
โดย บริษัท แจ่มใส พับลิชชิ่ง จำกัด
“Enter Book Writer Episode 4” Workshop
by Jamsai Publishing, Co., Ltd.
31 January 2015, Meeting Room 401, 4th floor

feb
กุมภาพันธ์

การจัดประชุมทางวิชาการนานาชาติ “สถาปัตยปาฐะ”
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
International Symposium on Architecture
by Faculty of Architecture, Silpakorn University
7 February 2015, Auditorium & Meeting Room 501, 5th floor
งานเปิดตัวหนังสือ “บ้านนี้มีลูก”
โดย บริษัท เพชรประกาย จำกัด
“Ban nee mee luk, This Child of Mine” Book Launch
by Petchprakai, Co., Ltd.
8 February 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมโครงการ “Your own private issue”
โดย นิตยสาร NYLON Thailand Education
Activity for “Your own private issue” project
By NYLON Thailand Education magazine
10 February 2015, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการ GAM Exibition ภาพพิมพ์บูรพา
โดย คณะศิลปศาสตร์ สาขากราฟิกอาร์ตและกราฟิกมีเดีย
มหาวิทยาลัยบูรพา
GAM Exhibition: Graphic Art Burapha
by Faculty of Liberal Arts, Graphic Arts and Graphic Media,
Burapha University
10-20 February 2015, Hall, 1st floor
กิจกรรมเปิดตัวโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Good Walk Project
by Chula Unisearch, Chulalongkorn University
12 February 2015, Multi-Function Room, 1st floor
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การบรรยายในโครงการ Public Talk Series
โดย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
Public Talk Series
by King Mongkut’s University of Technology Thonburi
14 February 2015, Auditorium, 5th floor
Asian Youth Jazz Orchestra 2015
โดย เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ
by Japan Foundation, Bangkok
17-19 February 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรม ldeas for Thai Education
โดย มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
ldeas for Thai Education
by Teach for Thailand foundation
21 February 2015, Multi-Function Room & Hall, 1st floor
Trinity Award Thailand 2012”
by Trinity  College London
22 February 2015, Auditorium, 5th floor
การจัดสอบรำเดี่ยวมาตรฐานด้านนาฏยศิลป์
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thai Classical Solo Dance Standard Examination
by the Faculty of Fine and Applied Arts, Chulalongkorn
University
27 February 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมการประกวด Archicad Desing & Skill Contest 2014
โดย บริษัท แอพลิแคด จำกัด
Archicad Desing & Skill Contest 2014
by AppliCAD Co.,Ltd.
28 February 2015, Hall, 1st floor

mar
มีนาคม

สัมมนาเชิงวิชาการ “The Wing ทอฝันคนมีปีก”
โดย สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและภาษา SkyCoachMam
“The Wing” Academic Seminar
by SkyCoachMam Personality and Language Training School
1 March 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมการจัดการสีสำหรับช่างภาพ
โดย ร้าน Goon Studio 	
Colour Management for Photographers
by Goon Studio
1, 21 & 22 March 2015, Meeting Room 401, 4th floor
นิทรรศการแสดงภาพถ่ายตามแนวคิด “การคิดก่อนถ่าย”
โดย สถาบันการศึกษาทางไกล
Photo Exhibition on the Concept of “Think Before Capture”
by Distance Education Institute
3-15 March 2015, Hall, 1st floor
นิทรรศการ Kolor Me Art Exhibition 2015
โดย โรงเรียนสอนศิลปะคัลเลอมี
“Kolor Me” Art Exhibition 2015
by Kolor Me Art School
3-15 March 2015, Hall, 1st floor
กิจกรรมรณรงค์ “หนึ่งพันล้านเสียง ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง”
โดย แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิงฯ สมาคมเพศวิถีศึกษา
One Billion Rising: Justice Campaign to End the Violence
Against Women
by the Women’s Well-Being Promotion Plan, Sexuality Studies
Association
7 March 2015, Open Space
กิจกรรม FUJIFILM THAILAND X PHOTOGRAPHERS
บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
FUJIFILM THAILAND X PHOTOGRAPHERS
by MCOT Public Company Limited
8 March 2015, Open Space, Meeting Room 502, 5th floor
& Multi-Function Room, 1st floor
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The 2nd Wedu Internationnal Women’s Day Mentoring walk
2015
by Wedu Foundation (Thailand)
8 March 2015, Meeting Room 401, 4th floor
การจัดประชุมโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก
โดย นักวิจัยโครงการย่านจีนถิ่นบางกอก
Meeting of Chinese Districts in Bangkok
by Researchers from the Chinese districts in Bangkok Project
12 March 2015, Meeting Room 402, 4th floor
สัมมนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาการออกแบบ
โดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
Academic Seminar on the Concept and the Philosophy       
of Design
by AP (Thailand) PCL
12 March 2015, Multi-Function Room, 1st floor
ประชุมเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมในเมือง
โดย สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Conference on City Arts and the Cultural Preservation
Network
by Thammasat University Research and Consultancy Institute
17 March 2015, Multi-Function Room, 1st floor
งานสัปดาห์วันน้ำโลก
โดย การประปานครหลวง
National Water Conservation Week & World Water Day 2015
by Metropolitan Waterworks Authority
17-22 March 2015, Auditorium, 5th floor & Hall, L floor
การจัดประชุมสามัญประจำปีมูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน
Folk Doctor Foundation Annual General Meeting
by Folk Doctor Foundation Thailand
21 March 2015, Meeting Room 501, 5th floor
โครงการ รู้เท่าทันสื่อ วิทยุ-โทรทัศน์
โดย สำนักคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
“Knowing the Media” Project
by Office of the Consumer Protection Board for the
Broadcasting and Television Industry
21 March 2015, Open Space

การถ่ายโฆษณาปูนซีเมนต์ NIRMAX จากประเทศปากีสถาน
โดย บริษัท เบนีโทน (ประเทศไทย) จำกัด
NIRMAX Cement Commercial Filming in Pakistan
by Benetone Films (Thailand) Co., Ltd.
23 March 2015, Hall, L & 1st floor and 2nd-5th floor
กิจกรรมแถลงข่าวประกวดภาพถ่ายวัดทุ่งเศรษฐี ขอนแก่น
โดย บริษัทน้อมบุญ จำกัด
Maha Chedi Rattana Photo Contest at Wat Thungsetthi,   
Khon Kaen
by the Normboon, Co., Ltd.
25 March 2015, Meeting Room 401, 4th floor
iServe Music playground : ร้อง เล่น เต้น รับใช้
โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาผู้นำและคุณภาพชีวิต
iServe Music playground
by Foundation for Leadership and Quality of Life Promotion
28 March 2015, Meeting Room 401-402, 4th floor
ฉายภาพยนต์เพลง Loving The Silent Tears Musical
โดย สมาคม อนุตราจารย์ชิงไห่ นานาชาติ (ประเทศไทย)
Film screening “Loving The Silent Tears Musical”
by Supreme Master Ching Hai International Association
(Thailand)
29 March 2015, Auditorium, 5th floor
งานแถลงข่าวโครงการเปิดกล้องส่องเลนส์ 12 เมือง ห้ามพลาด   
(การท่องเที่ยววิถีไทย Discover Thainess)
โดย บริษัท พันช์มีเดีย (ประเทศไทย)
“Thainess Through the Eyes of the Master Shot”       
(Discover Thainess) Press Conference
by Punch Media (Thailand)
31 March 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมโครงการพลเมืองเปลี่ยนกรุง Green Talk               
หัวข้อ สาร-สื่อ-สัตว์
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
Green Talk #5: Animal Communicator
by Sueb Nakasathien Foundation
31 March 2015, Auditorium, 5th floor
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apr
เมษายน

มหกรรมวัฒนธรรม พม่าและกลุ่มชาติพันธุ์
โดย มูลนิธิร่วมมิตรไทย-พม่า
Cultural Fastival of Burmese Ethnic Nationality
by Thai Action Committee for Democracy in Burma
5 April 2015, Open Space
ละครเวทีเพื่อน้องเรื่อง เชนมีคู่หูเป็นลิง
โดย บริษัท ปรากฎการณ์ดี จำกัด
“Chain and his Monkey Friend”, A play for the Young
by Prakotkarndee Co., Ltd.
5 April 2015, Auditorium, 5th floor
Slipakorn Guitar Seritar #5
โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
by the Faculty of Music, Silpakorn University
7 April 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมละครเวทีเต็มรูปแบบประจำปี 2557 “The Suicides Shop
ร้านชำสำหรับ...คนอยากตาย”
โดย ชุมนุมศิลปะและการแสดง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“The Suicide Shop” Play
by Drama Club, Thammasat University
8-11 April 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมโครงการค่ายปิดเทอม ร้อง เล่น เต้น โชว์
โดย บริษัท เลทส์มิวสิค
Monkey Town Dance Summer Camp
by Let’s Music, Co., Ltd.
10 April 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมเปิดตัวพื้นที่การมีส่วนร่วม Open Platform
โดย โครงการขับเคลื่อนการบวนการปฏิรูปโดยพลังทางสังคม
Open Platform Activity
by the Steering through Social Empowerment Project
17 April 2015, Meeting Room 401, 4th floor

084

กิจกรรมและนิทรรศการ “๙๐ ปี ดร.วทัญญู ณ กลาง”
โดย มูลนิธิ วธัญญู ณ กลาง
90 years of Dr. Wathanyoo Na Thalang
by Wathanyoo Na Thalang Foundation
19 April 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Bringing Museum to Life!
by Goethe-Institut Thailand
23 April 2015, Meeting Room 501, 5th floor
ABRSM HIGH SCORERS CONCERT
โดย โรงเรียนดนตรี จุไรรัตน์
by Churairat Music School
25 April 2015, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการภาพถ่ายนานาชาติ “ความศรัทธา ความเชื่อ และวิถีชีวิตบน
ความแตกต่าง”
โดย เครือข่ายนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
International Photography Exhibition on “Faith, Belief, and a
Different Way of Life”
by the Communication Arts Network, Faculty of
Communication Arts, Rangsit University
28-30 April 2015, Hall, 1st floor

may
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กิจกรรมครบรอบ 36 ปี หมอชาวบ้าน
โดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน
36th Anniversary of Folk Doctor
by the Folk Doctor Foundation
1 May 2015, Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระดมเงินบริจาคช่วยเหลือชาวเนปาล
โดย กลุ่ม Photos For Napal
“Pray for Nepal” Fundraising Photo Exhibition
by Photos For Nepal group
1-3 May 2015, Hall, 1st floor

การแสดงละครเวทีเรื่อง นางนวล
โดย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
“THE SEAGULL”- a play
by School of Humanities and Applied Arts, University of the
Thai Chamber of Commerce
1-3 May 2015, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการสาขาออกแบบเซรามิกส์
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Ceramic Designs Exhibition
by the Faculty of Fine and Applied Arts, Burapha University
2-17 May 2015, Hall, 1st floor
นิทรรศการศิลปนิพนธ์
โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง
ARTS Thesis Exhibition
by the Rajamalanga University of Technology, Rattanakosin
and the Pohchang Academy of Art
5-7 May 2015, Hall, 1st floor
กิจกรรมประมูลภาพวาดในโครงการประกวดภาพจิตกรรมในหัวข้อ
“ครอบครัวช้างในหัวใจฉัน”
โดย บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
The Auction of “Elephant families in My Heart” Painting
Contest
by ICC International PCL
7 May 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Stories Through the Viewfinder
by Photojoum
9 May 2015, Multi-Function Room, 1st floor
ฉายภาพยนต์สารนิพนธ์ “ฤดูหนัง”
โดย ภาควิชาภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
“Movie Season” thesis project
by Film Department, School of Communication Arts,
Bangkok University
9-10 May 2015, Auditorium, 5th floor
การแสดงภาพวาดจากโครงการ Million Hearts to Nepal
โดย กลุ่ม For You
“Million Hearts to Nepal” Drawing Exhibition
by For You Group
12-17 May 2015, Studio, 4th floor

Chamer Music
โดย วิทยาลัยดุริยาคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
By College of Music, Mahidol University
13 May 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานของนักศึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัย
สร้างสรรค์สังคม
โดย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
University Network for Change (UNC) Student Exhibition
by the National Health Foundation
20 May-14 June 2015, Multi-Function Room, 1st floor
คอนเสิร์ตดนตรีเครื่องกระทบ
โดย วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
Percussion Concert
by College of Music, Rangsit University		
20 May 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมเปิดตัวพลเมืองเสวนา
โดย สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
Citizen’s forum
by the Good Governance for Social Development and
the Environment Foundation (GSEI)
26 May 2015, Meeting Room 502, 5th floor
การประชุม “ร้อยโครงการเปลี่ยนประเทศ : โอกาสและการบูรณาการ
ความร่วมมือ”
โดย มูลนิธเพื่อคนไทย
“Thailand Collaboration for Change: Opportunity and
the Integration of Cooperation” Conference
by Khon Thai Foundation
29 May 2015, Multi-Function Room, 1st floor
สัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ “Made In Japanese Architecture
of Tomorrow”
Academic seminar “Made In Japanese Architecture
of Tomorrow”
by Magic Made
31 May 2015, Auditorium, 5th floor
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นิทรรศการ Creative Media #3
โดย โครงการร่วมบริหารหลักสูตร (มีเดีย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า ธนบุรี
Creative Media #3 Exhibition
by Media Technology and Applied Arts: Media, King
Mongkut’s University of Technology Thonburi
2-4 June 2015, Hall, 1st floor
ฉายภาพยนตร์ “Made in Thailand”
โดย สถานทูตเม็กซิโก
Film screening “Made in Thailand”
by The Embassy of Mexico
4 June 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิก
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพและผู้คนทั่วไป
โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพร่วมกับร้านอาหารเลอปลาแดก
Photography Educational Campaign with Bangkok
Photography Society Members and other participants
by Bangkok Photography Society and Le Pla Daak Radio &
Restaurant
7 June 2015, Meeting Room 501, 5th floor
กิจกรรม Kid Witness News ปีที่ 12
โดย นิตยสาร a day ร่วมกับ บริษัท พานาโซนิค (ประเทศไทย) จำกัด
12th Kid Witness News
by a day Magazine and Panasonic Co., Ltd. (Thailand)
9 June 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Bonjour ! Saxophone from Salaya
by College of Music, Mahidol University
10 June 2015, Auditorium, 5th floor
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ฉายภาพยนตร์สั้น Launch of Children’s short films on child
labour
โดย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
Launch of Children’s short films on child labour
by International Labor Organisation
11 June 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรม Zion’s Vocal Recital การแสดงเดี่ยวขับร้อง โดย ศิโยน
ดาวรัตนหงษ์
โดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Zion’s Vocal Recital: The Solo Performance of Zion
Daorattanahong
by the Faculty of Music, Silpakorn University
13 June 2015, Auditorium, 5th floor
นิทรรศการนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีศิลปะอุตสาหกรรม         
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
โดย คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเก้า พระนครเหนือ
Industrial Design Student Exhibition
by the Faculty of Architecture and Design, King Mongkut’s
University of Technology North Bangkok (KMUTNB)
16-28 June 2015, Hall, 1st floor
กิจกรรมการออกแบบกราฟิกระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ปี 2015 โดย
กลุ่ม Groovision (ประเทศญี่ปุ่น)
โดย บริษัท คัดสรร ดีมาก จำกัด
The 1st International Graphic Design of 2015 by Groovision
Group (Japan)
by Cadson Demak Co., Ltd.
18 June 2015, Auditorium, 5th floor
เวทีเสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 6 หัวข้อ “รุ่นใหม่ออกฤทธิ์ :     
คิด-ทำ-เปลี่ยน”
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
Leader for the Future Public Forum #6 on “The New
Generation: Idea, Action, Change”
by Leader for the Future Program
19 June 2015, Multi-Function Room, 1st floor
การแสดงดนตรีกึ่งละครเพลงโอเปร่า
โดย พิชญา ม่วงสุขำ
A Semi-Opera Concert
by Phitchaya Muangsukham
20 June 2015, Auditorium, 5th floor

ฉายภาพยนตร์จุลนิพนธ์นักศึกษา
โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Senior Project Film Festival “Hey…Hey, Senior!”
by Information and Communication Technology, Silpakorn
University
20-21, 27-28 June 2015, Multi-Function Room, 1st floor
การแข่งขันดนตรีป็อปร็อค
โดย บริษัท เอดูโพรเกรส จำกัด
Rock & Pop Soul Competition 2015
by Eduprogress Co.,Ltd.
21 June 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรม Opinion Leader ผู้นำทางความคิดเพื่อการพัฒนาการ   
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
โดย หจก. ร้อยด้วยธรรม
“Leader’s Opinions for a Sustainable Development of Tourism”
Campaign
by the Roy Duay Tham LP
24 June 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมนำเสนอสื่อรณรงค์เรื่องการป้องกันการทรมานในรูปแบบ
ภาพยนตร์สั้น อินโฟกราฟิก และวารสารฉบับพิเศษ
โดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
Media Campaign against Torture, in the form of Short Films,
Info-graphics, and Special Journals
by Information and Communication Technology, Silpakorn
University
24 June 2015, Multi-Function Room, 1st floor
การประชุมวิชาการ Symposium ศิลปะการแสดงร่วมสมัยในอาเซียน :
แนวโน้มและพัฒนาการ
โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Academic Symposium on “ASEAN Contemporary Performance
Art: Trend and Its Development”
by the Faculty of Fine Arts, Thammasat University
25-28 June 2015, Studio, 4th floor, Friends of bacc room,  
6th floor & Meeting Room 501-502, 5th floor

งานประกาศผลรางวัลและพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น
โดย สถาบันวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
Short Film Contest Award and Ceremony
by Thai Parliament Television (TPTV)
30 June 2015, Auditorium, 5th floor

jul
กรกฎาคม

เวิร์คช้อปงาน PTT COMIC CONTEST ปีที่ 5
โดย บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
Workshop PTT COMIC CONTEST #5
by Day Poet Co.,Ltd and PTT Public Company Limited
4 July 2015, Multi-Function Room, 1st floor
การสัมมนาด้านการออกแบบด้วยทุนทางวัฒนธรรมให้แก่นักออกแบบ
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
โดย บริษัท ยอด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Design through Cultural Capital for Designers, Students, and
the General Public Seminar
by YOD Corporation Co., Ltd
7 July 2015, Friends of bacc room, 6th floor
& Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมโครงการส่งเสริมธุรกิจอีคอมเมิร์ชของไทยให้เป็นสังคม    
ออนไลน์ที่ปลอดภัย (green e-Commerce)
โดย บริษัท โฟอินิแคส จำกัด
Promotional Activity of Green e-Commerce
by Phoinikas Co., Ltd.
7, 9, 14 & 15 July 2015, Auditorium, 5th floor  
& Multi-Function Room, 1st floor
เปิดตัวหนังสือและเสวนาบรรยาย SACICT Craft Trend Book
Opening & Trend Talk
โดย บริษัท อมรินทร์พริ้นดิ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
SACICT Craft Trend Book Opening & Trend Talk
by Amarin Printing and Publishing Public Company Limited
8 July 2015, Auditorium, 5th floor
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เปิดตัวหนังสือ “โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนแห่งวิถีชีวิตและชุมชน”
โดย องค์การแอ็คชั่นเอด ประเทศไทย
“The Small School of Life and Community” Book Launch
by ActionAid Thailand
8 July 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมเพื่อรณรงค์สงเสริมให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิก
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพและผู้คนทั่วไป
โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพร่วมกับร้านอาหารเลอปลาแดก
Photography Educational Campaign with Bangkok
Photography Society Members and other participants
by Bangkok Photography Society and Le Pla Daak Radio &
Restaurant
12 July 2015, Meeting Room 501, 5th floor

กิจกรรมเสวนาและนิทรรศการแสดงภาพถ่ายกิจกรรม   
“ด้านมืดของเมือง : Dark side of the City”
โดย คณะทำงานโลกเย็นที่เป็นธรรม
Dark side of the City Exhibition and Discussion
by Thai Climate Justice Working Group
14-26 July 2015, Auditorium, 5th floor & Wall, 4th-5th floor
Strings Attached !
โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
by College of Music, Mahidol University
15 July 2015, Auditorium, 5th floor

นิทรรศการศิลปนิพนธ์และกิจกรรมวิชาการ
โดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Arts Thesis and Academic Activities Exhibition
กิจกรรม Roadshow สัมมนาเชิงวิชาการสไตล์สนทนาประสาคนรักหนัง by the Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
โดย บริษัทเฮดแอนฮาร์ท ครีเอทีฟแอนด์สตราทีจิคโซลูชั่น
21 July-2 August 2015, Hall, 1st floor
Roadshow and Academic Dialogue among Movie Lovers
by the Head & Heart Creative and Strategic Solution
นิทรรศการ “บันดาลไทย”
Company
โดย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
14 July 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Thai Inspiration exhibition
28 July-9 August 2015, Wall, 3rd-5th floor & Auditorium,   
การแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ประจำปีการศึกษา 2558 “Shutdown”
5th floor
Thesis Exhibition”
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Shutdown” Thesis Exhibition
by Faculty of Architecture, Sripatum University
14-15 July 2015, Hall, 1st floor
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นิทรรศการศิลปะภายใต้การนิเทศ “ย้อนแสง”
โดย คณะนิสิตรายวิชา 2736455 การศึกษาศิลปะภายใต้การนิเทศ
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ศึกษา     
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Art Ed Chula 43: Supervised Project “Reflection” Exhibition
by students who enrolled in Subject Code 2736455
Supervised Study in Art, Art Education, Department of Art,
Music and Dance Education, Faculty of Education,
Chulalongkorn University
14-19 July 2015, Hall, 1st floor
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นิทรรศการภาพถ่าย “Rural : Where we were?”
โดย วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Photo Exhibition “Rural : Where we were?”
by Puay Ungphakorn School of Development Studies,
Thammasat University
4-5 August 2015, Hall, 1st floor
การแสดงผลงานผู้ชนะการประกวด Blue Scope Design Award
2015 - Innvovative Steel Drsign Contest
โดย บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป จำกัด
Exhibition of the Blue Scope Design Award 2015 Innvovative Steel Drsign Contest
by NS Bluescope (Thailand) Co.,Ltd
4-7 August 2015, Hall, 1st floor

นิทรรศการการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์
โดย คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
Thesis Exhibition
by Faculty of Digital Media, Sripatum University
6-9 August 2015, Hall & Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรม “ภาพยนตร์เทิดพระเกียรติท่านศาสนทูตแห่งอิสลาม”
โดย มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ
AMEEN: The Movie in Honour of the Islamic Prophet
by the Muslims for Peace Foundation
8 August 2015, Auditorium, 5th floor
เสวนาสร้างสรรค์ขับเคลื่อนสังคม CreativeMOVE SALON
โดย องค์กรนวัตกรรมสังคม CreativeMOVE
Seminar “CreativeMOVE SALON”
by CreativeMOVE
9 August 2015, Auditorium, 5th floor
ถ่ายภาพยนตร์โฆษณา บริษัท แสนสิริ จำกัด มหาชน
โดย บริษัท โอยูเค สตูดิโอ จำกัด
Commercial Filming for Sansiri PCL
by OUK Studio Co., Ltd.
10 August 2015, Open Space
สัมมนา “แนวโน้มนวัตกรรมและการออกแบบสิ่งทอ”
โดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
“The Trend of Innovation and Textile Design” Seminar
by the Thailand Textile Institute
11 August 2015, Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการภาพถ่ายของสาขาวิชาการถ่ายภาพ
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
Photographic Art Photos Exhibition
by the Faculty of Architecture, King Mongkut’s Institute of
Technology Lat Krabang
11-23 August 2015, Hall, 1st floor

Mini Concert The Voice Team
โดย บริษัท ฟิล์มมิวสิค คอมพานี จำกัด
by Film Music Company Co.,Ltd.
13 August 2015, Multi-Function Room, 1st floor
เสวนาผู้นำแห่งอนาคต ครั้งที่ 7 ในหัวข้อ “ดวงตาใหม่ของคนทำสื่อ”
โดย โครงการผู้นำแห่งอนาคต
Leadership for the Future Public Forum #7 on “The New Eyes
of the Media”
by the Leadership for the Future Program
14 August 2015, Multi-Function Room, 1st floor
สัมมนาเรื่องการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม
โดย คณะกรรมาธการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรมม จริยธรรมและ
การศาสนา สภาปฏิรูปแห่งชาติ
Art and Culture Reform Seminar
by Value, Arts, Cultures, Morals and Religion Reform
Committees, National Reform Council
18 August 2015, Multi-Function Room, 1st floor
เวิร์คช้อปสำหรับการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 6
โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
The 6th UOB Paintings of the Year Workshop
by UOB Bank PCL
22 August 2015, Friends of bacc room, 6th floor
คอนเสิร์ตรายการ “Bangkok String Quartet and Friends ll”
โดย มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ
Concert “Bangkok String Quartet and Friends ll”
30 August 2015, Auditorium, 5th floor
เสวนา “กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย”
โดย โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
Discussion on “Marijuana is legal in Thailand”
by the iLaw Project
30 August 2015, Multi-Function Room, 1st floor

กิจกรรมพิเศษเพื่อการกุศลเรื่อง LR-introduction for Photographer
by Tongfolio
โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
“LR-Introduction for Photographers by Tongfolio” a special
Charity Campaign
by Bangkok Photographic Society
12 August 2015, Auditorium, 5th floor
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B.A.D Student Workshop 2015
โดย สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก
by Bangkok Art Directors Association
1 September 2015, Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่
พิเศษฯ
โดย สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
Product Development Showcase from Designated Areas
by the Institute for Small and Medium Enterprise
Development
1-3 & 15-27 September 2015, Hall,  L & 1st floor and
Meeting Room 501, 5th floor
งานแถลงข่าวกิจกรรมเสวนา Adman Award & Symposium 2015
โดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
“Adman Award & Symposium 2015” Press Conference
by Advertising Association of Thailand
2 September 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมรำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร “จากป่าสู่เมือง”
โดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
“From Green to Concrete” 25 Years in Commemoration     
of Sueb Nakhasathien
by the Sueb Nakhasathien Foundation
4-6 September 2015, Multi-Function Room & Hall, 1st floor
กิจกรรมเปิดตัวหลักสูตรจัดอบรมการเตรียมความพร้อมผู้เรียนสู่อาชีพ
ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดย บริษัท ซี.เอ.อินโฟ มีเดีย จำกัด
Preparatory Workshop to Creative Economy
by C.A. Info Media, Co., Ltd.
10 September 2015, Multi-Function Room, 1st floor
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คอนเสิร์ตเปิดตัวศิลปินใหม่ของบริษัท คลาสส์ซี่ เรคคอร์ดส์ จำกัด
โดย บริษัท ตลาสส์ซี่ เรคคอร์ดส์ จำกัด
Classy Records New Artist Debut
by Classy Records, Co., Ltd
11 September 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิก
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพและผู้คนทั่วไป
โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพร่วมกับร้านอาหารเลอปลาแดก
Photography Educational Campaign with Bangkok
Photography Society Members and other participants
by Bangkok Photography Society and Le Pla Daak Radio &
Restaurant
13 September 2015, Meeting Room 501, 5th floor
งานแถลงข่าว “เที่ยวสนุก สุข... หรรษา สามจังหวัด สามประเพณี”
โดย บริษัท เก่งจัง ครีเอชั่นเฮ้าส์ จำกัด
“A Fun Trip to Three Provinces” Press Conference
by Keng Jung Creation House, Co., Ltd.
15 September 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรม LnwEvent 2015 ตอน สู้ ! สู่ฝัน
โดย บริษัท แอลเอ็นดับเบิ้ลยูช็อป จำกัด
Lnw Event 2015 “Fight for Dream”
by LnwShop, Co., Ltd.
20 September 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมรณรงค์ระดับโลกเพื่อเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัย
และถูกกฎหมาย
โดย แผนงานส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิง และความเป็นธรรมทางเพศ
สมาคมเพศวิถี
Global Day of Action for Access to Safe and Legal Abortion
by Women’s Well-Being Promotion Plan, Sexuality Studies
Association
27 September 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมทางวัฒนธรรม Italian Festival in Thailand 2015
โดย สถานเอกอัครราชทูตอิตาลี ประจำประเทศไทย
Italian Festival in Thailand 2015
by Embassy of Italy
29 September & 14 October 2015, Multi-Function Room,   
1st floor

oct
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กิจกรรม “HP Smart Enterprise for Digital Business”
โดย บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
“HP Smart Enterprise for Digital Business” Activity
by Hewlett-Packard Asia Pacific, PCL
1 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor & Friends of
bacc, 6th floor
นิทรรศการโครงการศิลปะภาพถ่ายจากวิถีชีวิตในอาเซียน
โดย โครงการจัดตั้งภาควิชาสื่อผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Photo Exhibition of ASEAN
by the Mixed Media Department, Faculty of Painting,
Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University
3-31 October 2015, Wall, 3rd-5th floor
กิจกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ใหม่
โดย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส)
New Creative Economy Activity
by Thai Public Broadcast Service (Thai PBS)
7 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมโครงการ H_PP_NSS “เติมความสุข..ในช่องว่าง”
โดย มีรักคลินิก
H_PP_NSS Project “Fill the Gaps with Happiness”
by Merak Clinic
10 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิก
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพและผู้คนทั่วไป
โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพร่วมกับร้านอาหารเลอปลาแดก
Photography Educational Campaign with Bangkok
Photography Society Members and other participants
by Bangkok Photography Society and Le Pla Daak Radio &
Restaurant
11 October 2015, Meeting Room 501, 5th floor

นิทรรศการและการมอบรางวัลการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 6
โดย ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
The 6th UOB Painting of the Year Exhibition and Award
by UOB Bank, PCL
13 October 2015, Multi-Function Room & Hall, 1st floor
นิทรรศการศิลปะสนามสี พรมสื่อศิลป์ เพื่อผื่นป่า
โดย บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด และมูลนิธิป่าเขตร้อน
“From a Rug to the Forest” Colour Field Rug Collection
Exhibition
by Textile Gallery, Co., Ltd. and the Tropical Forest
Foundation
13-30 October 2015, Hall, 1st floor
งานแถลงข่าวโรตารีจัดประกวดภาพถ่าย “เป็นของขวัญแก่ชาวโลก”
โดย วันโรตารี 2559 (ภาค 3350 โรตารีสากล)
“Be a Gift to the World” Rotary Photo Contest Press
Conference
by Rotary Day 2016 (3350 International Rotary)
14 October 2015, Friends of bacc room, 6th floor
All Abount That Brass
โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
by College of Music, Mahidol University
14 October 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมอบรมภายในบริษัท หลักสูตร 2015 Visual Merchandising
โดย บริษัท คลับ 21 (ประเทศไทย)
Visual Merchandising Corporate Training Course 2015
by Club 21, Co., Ltd. (Thailand)
15-16 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor
Play, Sing and Say with Chaiyadej
โดย สุธาวัลย์ โพธิ์ศรี
by Sutharak Posri
18 October 2015, Auditorium, 5th floor
ฉายภาพยนตร์ เรื่อง Vanishing Point (สหรัฐอเมริกา) กำกับโดย
Richard C.SaraFian ปี 1971
โดย บริษัท มิท เอาท์ ซาวด์ ฟิล์ม จำกัด
Film screening “Vanishing Point” (USA) directed by Richard
by C.SaraFian, 1971
22 October 2015, Auditorium, 5th floor

091

space services

การแสดงโรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส
โดย โรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส
Melodyplus Unplugged
by Melodyplus Music School
23 October 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรม GTH WORKSHOP ตอน “ชวนเป็นพิธีกร”
โดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด
GTH WORKSHOP, “Be an MC”
by GMM Tai Hub, Co., Ltd.
25 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor
คอนเสิร์ตโรงเรียนดนตรีเครเชนโด
โดย โรงเรียนดนตรีเครเชนโด
Concert of Crescendo Music School
by Crescendo Music School
25 October 2015, Auditorium, 5th floor
CHURAIRAT PIANO COMPETITION 2015
โดย โรงเรียนดนตรีจุไรรัตน์
by Churairat Music School
27-30 October 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมรณรงค์ป้องกันมะเร็งเต้านม ครั้งที่ 14
โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
The 14th Breast Cancer Prevention Campaign
by National Cancer Institute, Department of Medical
Services, Ministry of Public Health
27 October-1 November 2015, Open Space & 1st floor
กิจกรรมเปิดตัวและแถลงข่าวการจัดสร้างและจำหน่ายประติมากรรม
รูปเหมือน ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี
โดย ภาควิชาทฤษฎีศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
The Press Release of The Manufacturing and Selling of
Dr.Silpa Bhirasri Lifelike Sculpture
by Art Theory Program, Faculty of Painting, Sculpture and
Graphic Arts, Silpakorn University
31 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor
สัมมนาวิชาการอักษรศิลป์นานาชาติกรุงเทพฯ (บิทส์ 2015)
โดย บริษัท คัดสรร ดีมาก จำกัด
Bangkok International Typographic Symposium (BITS 2015)
by Cadson Demak, Co., Ltd.
31 October-1 November 2015, Auditorium, 5th floor
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คอนเสิร์ตเพลงคลาสสิก
โดย มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพฯ
Classical Concert
by Bangkok Symphony Orchestra
1 November 2015, Multi-Function Room, 1st floor
นิทรรศการวัฒนธรรมศึกษาสถาปัตยกรรม สีน้ำ “อาเซียน”
โดย สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Cultural Studies of Architecture on “ASEAN” Water Colour
Exhibition
by Council of Deans of Architecture Schools of Thailand and
Faculty of Architecture, Chiang Mai University
3-15 November 2015, Hall, 1st floor
นิทรรศการ Black and White Thailandscape
โดย โรงเรียนสอนศิลปะภาพถ่าย Home School for Photography  
of Fine Art “CameraEyes”
Black and White Thailandscape Exhibition
by Home School for Photography of Fine Art “CameraEyes”
3-15 November 2015, Hall, 1st floor
กิจกรรมเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ด้านการถ่ายภาพให้กับสมาชิก
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพและผู้คนทั่วไป
โดย สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพร่วมกับร้านอาหารเลอปลาแดก
Photography Educational Campaign with Bangkok
Photography Society Members and other participants
by Bangkok Photography Society and Le Pla Daak Radio &
Restaurant
8 November 2015, Meeting Room 501, 5th floor
ถ่ายภาพ PR SHOT ของโครงการอนันดา
โดย บริษัท กู๊ดเฟลล่า จำกัด
PR SHOT by Ananda project
by Good Fella Co.,Ltd
11 November 2015, Open Space

UN DAY 2015
โดย องค์การสหประชาชาติ
by United Nations Thailand
17-20 November 2015, Hall, 1st floor
MBK GROUP DAY
โดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ในนามของ MBK GROUP
by MBK Public Company Limited
18 November 2015, Auditorium, 5th floor
การแสดงงานศิลปะอินสตอลเลชั่น “วันเดอร์ฟรุ๊ต Upcycled
Installation”
โดย บริษัท สแครทช์ เฟิร์สท์ จำกัด
“Wonderfruit Upcycled Installation” Art Installation Exhibition
by Scratch First (Thailand)
19-29 November 2015, Open Space
เทศกาลกีตาร์นานาชาติ ครั้งที่ 15
โดย ชมรมกีตาร์กรุงเทพ
Thailand International Guitar Festival 2015
by Bangkok Guitar Society
20-22 November 2015, Auditorium, 5th floor
การบรรยายทางวิชาการ
โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Academic Lecture
by the Faculty of Architecture and Design, King Mongkut’s
University of Technology Thonburi
21 November 2015, Multi-Function Room, 1st floor
ประชุมเรื่องโครงการรณรงค์การใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผล
โดย แผนงานศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.)
Antibiotics Smart Use Promotion
by Drug System Monitoring and Development Centre
24-26 November 2015, Multi-Function Room, 1st floor

กิจกรรม “The 4th Apple” ปลูกฝังปัจจุบัน สู่พลังอนาคต
โดย คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“The 4th Apple: Sow Today for A Fruitful Tomorrow” Activity
by Faculty of Decorative Arts, Silpakorn University
27 November 2015, Multi-Function Room, 1st floor
สัมมนาหัวข้อ “เปลี่ยนไทยให้เป็นเทรนด์”
โดย หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปะการออกแบบ คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
“Trend Setter” Seminar
by Graduate Studies, Art and Design Program, Faculty of
Design Arts, Silpakorn University
28 November 2015, Multi-Function Room, 1st floor
เสวนาด้าน “ความยั่งยืน” งาน DIB (DO IT BETTER) TALK ครั้งที่ 3
โดย บริษัท ป่าสาละ จำกัด 	
DIB (DO IT BETTER) TALK #3 On the Topic of Sustainability
by Sal Forest, Co., Ltd.
28 November 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมโครงการแสดงผลงานวิจัย และนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์   
ด้านงานออกแบบแฟชั่น ในหัวข้อ “ก่อนก้าว KONKAO”
โดย สาขาวิชาออกแฟชั่น คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
“KON KAO” Research Showcase and Creative Innovation of
Fashion Design
by Fashion Design Program, Faculty of Home Economics,
Rajamangala of Technology Thanyaburi
29 November 2015, Multi-Function Room, 1st floor
The Charity Concert
โดย ฐิตาภา แก้วเกิด
by Thitapa Kaokerd
29 November 2015, Auditorium, 5th floor

นิทรรศการวิทยานิพนธ์
โดย สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Thesis Exhibition
by Graphic Design and Multimedia Program, Faculty of
Industrial Technology, Suan Sunandha Rajabhat University
24-27 November 2015, Hall, 1st floor
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นิทรรศการโครงการพิเศษการออกแบบนิเทศศิลป์
โดย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Visual Communication Design Special Projects Exhibition
by Faculty of Fine and Applied Arts, Suan Sunandha Rajabhat
University
1-13 December 2015, Hall, 1st floor
นิทรรศการภาพถ่าย “รูปที่มีทุกบ้าน” โดย เด็กนักเรียนตาบอด
โดย กลุ่มถ่ายภาพเพื่อการแบ่งปัน pict4all.com
“A Photo in Every Home” Photo Exhibition taken by blind
students
by pict4all.com photography group.
1-13 December 2015, Wall, 3rd-4th floor
กิจกรรม “3 เดซิเบล เสียงที่ไม่ได้ยิน”
โดย บริษัท พาราดิซัล มีเดีย จำกัด
“3 Decibels (The Unheard Sounds)”
by Paradisal Media Co., Ltd
2 December 2015, Multi-Function Room, 1st floor
การบรรยายและการแสดงดนตรีจีน กู่เจิ้ง
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Guzheng Lectures and Performances
by Faculty of Music, Silpakorn University
12 December 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรม “ปล่อยหนังสือกลางเมือง”
โดย เครือข่ายเพื่อนหนังสือ
BOOK SHARING DAY Activity
by Book Friend Network
12-13 December 2015, Open Space

กิจกรรม “ปลุกเสียงเงียบ ทลายความคิด สู่สังคมเสมอภาค”
โดย โครงการจัดตั้งมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม      
มูลนิธิรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
“Break the Silence for Social Equality” Campaign
by the Social Equality Promotion Foundation and the
Prevention of Violence Against Children and Women
Foundation
13 December 2015, Multi-Function Room, 1st floor
สัมมนาด้านเทคโนโลยีภายใต้ชื่อ Thomson Reuters CONNECT
โดย บริษัท รอยเตอร์ ซอฟท์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Thomson Reuters CONNECT 2015, a technology conference
for IT Professionals
by Reuters Software (Thailand) Co., Ltd.
15 December 2015, Multi-Function Room, 1st floor & Meeting
Room 502, 5th floor
นิทรรศการสัญจร “สุขโขทัย”
โดย ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขถาพ (สสส.)
“Sookkhothai” Touring Exhibition
by the Thai Health Promotion Foundation
15-27 December 2015, Hall, 1st floor
คอนเสิร์ตนักร้องประสานเสียง Bangkok Opera
โดย มูลนิธิมหาอุปรากรกรุงเทพ
Bangkok Opera Choral Concert
by Bangkok Opera
18 December 2015, Auditorium, 5th floor
กิจกรรมคัดเลือกผลงานออกแบบ ADDA Design Contest ครั้งที่ 7
โดย บริษัท แคท โฟลว์ โปรดักชั่น
ADDA Design Contest #7
by Katflow Production
18 December 2015, Meeting Room 401, 4th floor

อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนในหัวข้อการเขียนอย่างสร้างสรรค์
โดย บริษัท สตอรี่ล็อก จำกัด
“Creative Thinking and Writing” workshop
by Storylog, Co., Ltd.
คอนเสิร์ตการแสดงโชว์ของเด็กนักเรียนสถาบันสอนร้องเพลง Grammy 19 December 2015, Meeting Room 401, 4th floor
Vocal Studio
โดย สถาบันสอนร้องเพลง Grammy Vocal Studio
Grammy Vocal Studio Student Showcase Concert
by Grammy Vocal Studio
13 December 2015, Auditorium, 5th floor
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การแสดงดนตรีสถาบันดนตรีและศิลปะมิวสิกคัลเลอร์ส
โดย สถาบันดนตรีและศิลปะ มิวสิกคัลเลอร์ส
Musicolors Music Showcase
by Musicolors School
20 December 2015, Auditorium, 5th floor
ถ่ายทำรายการสารคดีวัฒนธรรมชุบแป้งทอด
โดย บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซ็นต์ จำกัด 	
Deep-Fried Culture Documentary
by The 101 Percent, Co., Ltd.
23 December 2015, Open Space
งานบริการพื้นที่สำหรับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร
Provided services areas for activities of
Bangkok Metropolitan Administration (BMA)

นิทรรศการศิลปะภาพวาด “กรุงเทพฯเมืองสวยงาม”
โดย สำนักการศึกษา กรุงทำมหานคร และบริษัท วันไฟน์เดย์ จำกัด
“Beautiful Bangkok” Painting Exhibition
by Department of Education, BMA
and ONE FINE DAY Co., Ltd.
13-18 January 2015, Hall, L floor & 1st floor
and Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมเสวนา”คิด ไม่ติดกรอบ”
โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
“Think out of the box” Dialogue
by Department of Culture, Sports and Tourism, BMA
7 June 2015, Multi-Function Room, 1st floor
พิธีมอบรางวัลอาคารต้นแบบในการดูแลความปลอดภัยในอาคาร
โดย กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
Exemplary Building Safety for Internal Security, Awards
Ceremony
by Building Control Division, Department of Public Works,
BMA
15 September 2015, Auditorium, 5th floor
ประชุมแผนแม่บทกรุงเทพฯว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร
Bangkok Master Plan for Climate Change Conference
by the Environment Department, BMA
21 July 2015, Multi-Function Room, 1st floor

กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านให้แก่ครูปฐมวัยในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
Reading Skill Development Program for Primary Teachers
in Bangkok
by Department of Culture, Sports and Tourism, BMA
28-29 July 2015, Multi-Function Room, 1st floor
& Friends of bacc room, 6th floor
กิจกรรม ONE YOUNG WORLD
โดย สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม และกรุงเทพมหานคร
ONE YOUNG WORLD 2015
by Thai Social Enterprise Office and BMA
24-26 September 2015, Multi-Function Room, 1st floor
ประชุมรับฟังความเห็นประชาชนต่อร่างแผนแม่บทโครงข่ายพื้นที่สีเขียว
โดย สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
Public Hearing of Bangkok Green Network Project
by Department of City Planning, BMA
7 October 2015, Multi-Function Room, 1st floor
กิจกรรมปันน้ำใจ ใช้ถนนร่วมกัน
โดย สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทียว กรุงเทพมหานคร
และร่วมกิจการค้าร่วมเอสบีเอส
Share the Road Campaign
by Department of Culture, Sports and Tourism, BMA
in collaboration with Smart Bike Service
1-8 November 2015, Open Space & Hall, L floor
ประชุมคณะกรรมการมหานครสีเขียว
โดย สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
Bangkok Green City Council Meeting
by Department of City Planning, BMA
3 November 2015, Meeting Room 501, 5th floor
นิทรรศการฉลองครบรอบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร
บุคคสำคัญของโลก ในปี 2558
โดย มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร และกรุงเทพมหนคร
An exhibition celebrating 100 Years of Ngamjit Burachat
by the Princess Ngarmjit Foundation and BMA
9 June-12 July 2015, Wall, 3rd-5th floor, Hall, L floor
& Meeting Room 401, 4th floor
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ร้านค้าหอศิลปกรุงเทพฯ

bacc shop

ในปี 2558 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ได้เปิดร้านค้าจำหน่ายสินค้าที่ระลึกของหอศิลปกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการเป็นปีที่สอง เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยมีร้านค้า
จำนวน 2 จุด คือ bacc shop บริเวณโถงต้อนรับ
ชั้น 5 และ bacc kiosk บริเวณทางเชื่อมเข้าอาคาร
ชั้น 3 ทั้งนี้ หอศิลปกรุงเทพฯ มุ่งเน้นคัดสรรสินค้าดี
มีคุณภาพที่มีการต่อยอดและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยง
กับงานนิทรรศการที่ได้จัดแสดงในหอศิลปกรุงเทพฯ
และศิลปวัฒนธรรมไทยแขนงต่างๆ ได้แก่ หนังสือ
สูจิบัตร โปสเตอร์ เครื่องเขียน ของที่ระลึก สินค้า
แฟชั่น ของใช้ และเครื่องประดับ ฯลฯ เพื่อเป็น
ช่องทางให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเข้าถึงศิลปะได้อีกทางหนึ่ง

In 2015, the official BACC souvenir stores
continued operations into their second year
with the goal of supporting the work of the
BACC. The two current stores include the
bacc shop in the entry hall on the fifth floor
and the bacc kiosk at the footbridge entrance
on the third floor. The BACC strives to select
high-quality products with ties to exhibitions
held at the BACC as well as Thai art and
culture. Products on offer include books,
exhibition catalogues, stationery, souvenirs,
fashion products, household items, ornaments
and more-all chosen to provide visitors with
another way to experience art.
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(คำอธิบายประกอบรูปภาพ)
bacc shop, 5th floor
bacc kiosk, 3rd floor
ของที่ระลึกจากนิทรรศการ ครอสโอเวอร์ : ศิลปะ&นักสะสม
Souvenirs from crossover : The Unveiled Collection Exhibition
ของที่ระลึกจากนิทรรศการ “นามธรรม : สัจจะแห่งศิลปะ” อิทธิพล ตั้งโฉลก
Souvenirs from A Retrospective Exhibition “Abstract : The Truth of Art” Ithipol
Thangchalok
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artHUB

ปี 2558 เป็นปีที่ 4 ของการเปิดส่วนร้านค้าปลีกในอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเรียกพื้นที่ส่วนนี้ว่า artHUB@bacc อยู่ในบริเวณชั้น 1-4 ของหอศิลปกรุงเทพฯ โดยตลอดปีที่
ผ่านมา มีร้านค้าที่หมดสัญญาและร้านค้าที่เข้าดำเนินการใหม่ โดยฝ่ายบริหารหอศิลปกรุงเทพฯ
ร่วมกับฝ่ายอาคารสถานที่ ได้พยายามคัดสรรประเภทธุรกิจ ที่เหมาะสมกับบริบทของการดำเนินการของหอศิลปกรุงเทพฯ และตอบสนองความต้องการของผู้เข้าใช้บริการ ที่มีความหลากหลาย
ปัจจุบันได้มีการใช้พื้นที่กว่าร้อยละ 95 (95%) ซึ่งประกอบด้วยร้านจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับศิลปะ
การออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์ ร้านอาหาร เครื่องดื่ม องค์กรที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม
องค์กรไม่แสวงหากำไร และยังมีพื้นที่ที่จัดสรรสำหรับการแสดงงานศิลปะ จำนวน 3 ห้อง ที่บริเวณ
ชั้น 2 เรียกว่า พีเพิ่ลส์ แกลเลอรี่ (People’s Gallery)
The year 2015 marked the fourth consecutive year that BACC has rented out the
space on the 1st-4th floor or the artHUB@bacc. Throughout the year, BACC Facility
Department and the management team have selected different business suitable for
the Bangkok Art and Culture Centre. At present, more than 95% of the total space
has been occupied. The shops include arts, design and craft shops, cafe, restaurants,
cultural and non-profit organisations. There is also an open space for exhibition on
the 2nd floor called the People’s Gallery.
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& facility

การบริหารจัดการอาคาร
โดย ฝ่ายอาคารสถานที่ หอศิลปกรุงเทพฯ

Building Management
By BACC Facility Department

ในปี 2558 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงาน
บริหารจัดการ และปรับปรุงส่วนต่างๆ ของอาคาร เพื่อรองรับกิจกรรม
และผู้เข้าใช้บริการ โดยมีส่วนสำคัญดังนี้
ด้านความปลอดภัย
ได้ดำเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้น บริเวณพื้นที่รับฝาก
กระเป๋า และพื้นที่บริเวณร้านขายของที่ระลึก และบำรุงรักษาในส่วนที่
ติดตั้งเดิมให้มีประสิทธิภาพการใช้งานตลอดเวลา
เปลี่ยนปั๊มน้ำรักษาแรงดันของระบบ Jocky Pump ในระบบดับเพลิง
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุฉุกเฉิน
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพของระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน เพื่อให้ใช้
งานได้อย่างปลอดภัย
เปลี่ยนอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ดำเนินการติดตั้งคอมพิวเตอร์ Server และ
ปรับปรุง Software ของระบบควบคุมประตูหนีไฟ
จัดทำประตูเหล็กม้วนเพิ่มเติม ที่ห้องนิทรรศการหลัก ชั้น 7
ด้านประหยัดพลังงาน
ดำเนินการติดตั้งระบบประหยัดพลังงาน เครื่องปรับอากาศ และ
ระบบบันไดเลื่อน เพื่อเป็นการประหยัดค่าไฟฟ้าและยืดอายุการใช้งาน
ของเครื่องจักรของระบบปรับอากาศและบันไดเลื่อน ซึ่งทำให้ลดการใช้
พลังงานลงร้อยละ 11 (11 %) หรือเป็นเงินประมาณ 900,000 บาท
ปรับปรุงระบบการกระจายน้ำเย็น สำหรับควบคุมการเปิด/ปิดน้ำ
เข้า/ออกในระบบปรับอากาศได้อย่างสมบูรณ์
ด้านสภาพอาคารทั่วไป
มีการปรับพื้นพรมภายในห้องอเนกประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ผู้ที่มาจัดกิจกรรมต่างๆ
ซ่อมผนังไม้ที่เกิดความเสียหาย
เปลี่ยนเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ให้มีคุณภาพ และตอบสนองการ
ใช้งานที่เพิ่มขึ้น
จัดทำป้อมทางเข้าและทางออกใหม่ เพื่อรองรับการปรับปรุงระบบ
ควบคุมการเข้า/ออกของรถที่เข้า/ออกในอาคารให้ได้ประโยชน์สูงสุด
จัดทำฝาครอบรางระบายน้ำพุบริเวณลานหน้าอาคารเพื่อความ
ปลอดภัย และรองรับกิจกรรมที่หลากหลาย
ทั้งนี้ ฝ่ายอาคารสถานที่ ได้ดำเนินการดูแลรักษา และปรับปรุงสภาพแวดล้อมต่างๆ ของอาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ทั้งภายใน และภายนอกอาคาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าใช้
บริการ และเป็นหน่วยงานสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

Throughout the year 2015, BACC Facility Department has
managed, maintained and repaired the building to better
accommodate the activities and visitors.
Safety Management
More CCTVs has been installed at the locker and BACC
shop area. While the existing CCTVs have been wellmaintained.
The water pumps for the fire sprinkler system have been
replaced to a Jocky Pump system.
Old elevators and escalators parts have been replaced.
Fire alarm system has been maintained and replaced with
a new computer server and updated software for the
emergency fire exit.
A new iron shutter has been placed at the Main Gallery
on the 7th floor.
Energy Efficiency
The energy saving system has been installed for the airconditioning and escalator which helps saving the energy
and extending the lifespan of the machine. This new energy
saving system has reduced energy use for 11% and saved
approximately 900,000 Baht in 2015.
The water cooling system for air-conditioning has been
improved to a better system.
Maintenance
The carpet in the Multi-Function Room has been replaced.
The old wooden panels have been fixed.
New projectors have been installed.
New security stations have been built for both the entrance
and exit of the building.
The drainage system in front of the building has been
properly covered for safety reason.
BACC Facility Department has overseen, managed, maintained
and repaired all area both inside and outside the Bangkok
Art and Culture Centre’s building in order to facilitate and
accommodate the visitors as well as support all the activities
at BACC.
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คณะกรรมการที่ปรึกษาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2556-2558)

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายอมร กิจเชวงกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานคร
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายและคดี กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
ผู้อำนวยการกองวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร

ประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา	
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษาและเลขานุการ

Advisory Board of Bangkok Art and Culture Centre (2013-2015)

M.R. Sukhumbhand Paribatra, Bangkok Governor
Mr. Amorn Kitchawengkul, Deputy Bangkok Governor
Permanent Secretary for the Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
Deputy Permanent Secretary for the BMA
Director-General of Budget Department, BMA
Director-General of Legal and Litigation Division, BMA
Director-General of Culture, Sports and Tourism Department, BMA
Director of Culture Division, BMA

Chairman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Vice-Chairman
Committee
Committee
Committee
Committee and Secretary

คณะกรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(2556-2558)
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
ประธานกรรมการมูลนิธิ
ศ.ปรีชา เถาทอง
รองประธานกรรมการมูลนิธิ
นายไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
กรรมการมูลนิธิ
ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์
กรรมการมูลนิธิ
นายจุมพล อภิสุข
กรรมการมูลนิธิ
นายศุภชัย เจียรวนนท์
กรรมการมูลนิธิ
นางชฎาทิพ จูตระกูล
กรรมการมูลนิธิ
นายเพชร โอสถานุเคราะห์
กรรมการมูลนิธิ
นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการมูลนิธิ
นายภราเดช พยัฆวิเชียร
กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ
นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
กรรมการและเลขานุการมูลนิธิ

Board of Directors, Bangkok Art and Culture Centre
Foundation (2013-2015)
Mr. Apirak Kosayodhin
Chairman
Prof. Preecha Thaothong
Vice-Chairman
Mr. Kraisak Choonhavan
Committee
Prof.Dr. Apinan Poshyananda
Committee
Mr. Chumpon Apisuk
Committee
Mr. Suphachai Chearavanont
Committee
Ms. Chadatip Chutrakul
Committee
Mr. Petch Osathanugrah
Committee
Mr. Thapana sirivadhanabhakdi Committee
Mr. Pradech Phayakvichien
Committee & Treasurer
Mr. Chatvichai Promadhattavedi Committee & Secretary

คณะกรรมการบริหารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
(2556-2558)
ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต
ประธานกรรมการบริหาร
นายฉัตรวิชัย พรหมทัตตเวที
กรรมการบริหาร
นายสุภัทร์ วนกำจร
กรรมการบริหาร
นายมานิต ศรีวานิชภูมิ
กรรมการบริหาร
นายธวัชชัย สมคง
กรรมการบริหาร
นายจักรพันธ์ วิลาสินีกุล
กรรมการบริหาร
นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร
กรรมการบริหาร
นางลักขณา คุณาวิชยานนท์
กรรมการและเลขานุการ

Executive Committees, Bangkok Art and Culture Centre
(2013-2015)
Asst.Prof. Sansern Milindasuta Chairman
Mr. Chatvichai Promadhattavedi Committee
Mr. Supat Wanakumjorn
Committee
Mr. Manit Sriwanichpoom
Committee
Mr. Tawatchai Somkong
Committee
Mr. Jakapan Vilasineekul
Committee
Mr. Jate Sopitpongstorn
Committee
Ms. Luckana Kunavichayanont Committee & Secretary
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ผู้อำนวยการ
ลักขณา คุณาวิชยานนท์

office of
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ฝ่ายนิทรรศการ
พิชญา ศุภวานิช
อมรแมน เปี่ยมรุ่งเรื่อง
พัทธิรา ครองราษฎร์
กาญจนภวัล ชัยวิริยานนท์
กฤษณา หัตถอัจฉรากุล
อรรคเชฏฐ์ สิกขากุล
ณรงค์ศักดิ์ นิลเขต
ฝ่ายกิจกรรมเครือข่าย
ปณิธิ พจนาพิทักษ์
ไลลา บุนนาค
สมพงษ์ วิเชยละ
พิชัยรัตน์ เมฆฉาย
พัชรพร เนียมสร้อย
ฝ่ายกิจกรรมศิลปะ
กัณหรัตน์ เลี่ยมทอง
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ธนกร ยังให้ผล
สิทธิเดช หนูห่วง
สุวัชรี อุดมพัฒน์
สุมิตตา ลี้สธนกุล
ฐะปนันท์ อุปการ์
กุลกานต์ กลิ่นระคนธ์
สุจิรา จิ๋วสุข
พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย

ฝ่ายการศึกษาและห้องสมุดศิลปะ
กมลรัตน์ สุขมาก
อนิวัฒน์ ทองสีดา
ปัทมา แก้วสุรินทร์
วนิดา เหล่าภักดี
ปรียาธร บัวยังตูม
วรฉัตร วาทะพุกกณะ
ฝ่ายอำนวยการ
ชาญยุทธ มนูญวิริยะกุล
ปัทมา สรรเสริญคุณ
อรพรรณ ปาลีกุล
ชลิดา ทองเพ็ชร์
ธันยาภัทร์ ภคณัฐธัญโรจน์
นักรบ น้อยวงษ์
ศีตลา บุญมาดี
ฝ่ายอาคารสถานที่
จรรยาภรณ์ ไมตรีจิตต์
ปิยะพงษ์ เมืองเล็น
ฝ่ายการตลาดและร้านค้าหอศิลปกรุงเทพฯ
สุภัค สุภัคศรัณย์
รุจิรา ทองสุก
ชุติมา พึ่งวงษ์ญาติ
พรรณฤวรรณ จันทร์บัวลา
ทรงศักดิ์ จิระประพาฬ
ชวิพร สุริยจันทร์
อริศรา น้อยวงษ์
สำนักงานมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
นงรัตน์ ทันจิตต์

Office of Bangkok Art and Culture Centre in 2015

Director
Luckana Kunavichayanont
Exhibition Department
Pichaya Suphavanij
Amornman Paimrungrueng
Patthira Krongrat
Kanchanapawan Chaiviriyanont
Krissana Hatta-atcharakun
Akkachet Sikkakun
Narongsak Nilkhet
Art Network Department
Paniti Potchanapitak
Laila Bunnag
Sompong Vicheyla
Pichairat Mekchai
Patcharaporn Niamsoi
Arts Activity Department
Kanharat Leamthong
Media and Public Relations Department
Thanakorn Younghaiphol
Sittidech Nuhoung
Suwatcharee Udomphat
Sumitta Leesatanakul
Thapanan Upakar
Kullakan Kinrakhon
Sujira Jewsuk
Pimonpun Littiboonchai

Education and Art Library Department
Kamonrat Sookmark
Aniwat Tongseeda
Pattama Kaewsurin
Wanida Loaphakdee
Preeyathorn Buayoungtoom
Vorachat Vadhabukkana
Administration Department
Chanyut Manoonviriyakul
Pattama Sansernkun
Oraphan Paleekul
Chalida Thongphet
Thanyapat Phakanatthanyaroj
Nakrob Noywong
Setala Bunmadee
Facility Department
Janyaporn Maitreejit
Piyapong Muanglen
Marketing Department and BACC Shop
Supak Supaksaran
Rujira Thongsuk
Chutima Puengwongyard
Pannaruewan Chanbuala
Songsak Chirapraphan
Chawiporn Suriyachan
Arisara Noywong
BACC Foundation Office
Nongrat Thanjitt
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ขอขอบคุณ

ผู้สนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครประจำปี 2558
Sponsors for 2015 BACC’s Activities

ผู้สนับสนุนหลัก 				
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
Main Sponsor
Thai Beverage Public Company Limited

ผู้สนับสนุนกิจกรรม
Projects Sponsors
คุณเพชร โอสถานุเคราะห์
Mr. Petch Osathanugrah
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
The Siam Commercial Bank Public Company Limited

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Tourism Authority of Thailand

บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด
Siam Piwat Company Limited

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
Asia Plus Group Holdings Public Company Limited

มูลนิธิเอสซีจี
SCG Foundation
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